Informaţii personale

ŞTEFAN Liana

Nume / Prenume
Adresa
Telefon
E-mail

Mobil:
stefanliana@yahoo.fr

Nationalitate

română

Data naşterii

11.08.1956

Sex

feminin

Locul de muncă vizat / Departamentul de Marketing şi de Relaţii Economice Internaţionale, Universitatea de
Domeniul ocupaţional Vest din Timişoara
Experienţa profesională
Perioada Mai 2013 – 2016
Funcţia sau postul ocupat Trainer
Principalele activităţi şi
Testarea candidaţilor (iniţială, intermediară, finală), stabilirea nivelului de limbă, predarea limbii
responsabilităţi
franceze pentru afaceri

Numele şi adresa angajatorului S.C. A_BEST INTERACTIV SRL, Bucurest, sectorul 3, str. Căluşari, nr 2, Bl 43, sc 1, et 3, ap 14
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Cursuri de limba franceză în segmentul corporate

01.06.2004 – până în prezent
conferenţiar la Departamentul de Marketing şi de Relaţii Economice Internaţionale de la Facultatea de
Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara
Curs şi seminar de limba franceză pentru afaceri, corespondenţă comercială, comunicare
interculturală în afaceri. Consilier departamental
Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4
Învăţământ universitar
01.10.1994 – 01.06.2004
lector la Catedra de Limbi Moderne de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din
Timişoara
Curs şi seminar de limba franceză pentru afaceri, corespondenţă comercială, limba franceză pentru
socio-psihologie
Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4
Învăţământ universitar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01.10.1991 – 01.10.1994
asistent la Catedra de Limbi Moderne de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest
din Timişoara

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01.09.1980 – 01.10.1991

Curs şi seminar de limba franceză pentru afaceri, corespondenţă comercială, limba franceză juridică.
Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4
Învăţământ universitar

profesor la Liceul teoretic „N. Lenau” din Timişoara
Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura română.
Inspectoratul şcolar al judeţului Timiş, bd. C.D.Loga, nr.6
Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada
diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Calificare

1.10 – 06.10.2006
Certificat de auditor intern pentru sisteme de managementul calităţii conform ISO 9001:2000,
ISO 19.011: 202
TÜV Rheinland Akadémia, Germania
Auditor intern pentru sisteme de managementul calităţii

Perioada
diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Calificare

24.07.2006.
Legitimaţie Sportiv (BUDO - PASS) Nr.20882
Federaţia Română de Arte Marţiale
Sportiv WUSHU QiGong

Perioada
diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Calificare

10.01.1992 – 20.01. 1998
Diplomă de doctor Seria P Nr. 0006815
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Doctor în Filologie

Perioada
diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Calificare

1976 – 1980
Diplomă de merit Nr. 409444 iunie 1980
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Universitatea din Timişoara, Facultatea de Filologie
Licenţă în limba şi literatura franceză, limba şi literatura română.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba Engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar
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Limba Italiană
Competenţe şi aptitudini
sociale

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

Membru fondator al Sindicatului Universitas Timisiensis.
2001 - 2006
Lider sindical la FEAA
2007 - 2015
Prim vicepreşedinte al Sindicatului Universităţii de Vest
Din 4.11.2015, ca preşedinte al Sindicatului Universitas Timisiensis, am făcut parte din echipa de
negociere a contractului colectiv de muncă unde comunicarea şi munca în echipă sunt esenţiale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am elaborat împreună cu alţi colegi statele de funcţii şi orarul catedrei. Am făcut parte din comitetele
de organizare ale unor conferinţe internaţionale („Economia şi managementul transformării”,
Timişoara, mai 2004; a XII-a Conferinţă PGV, Timişoara, septembrie 2006; a XX-a conferinţă PGV,
Timişoara, septembrie, 2014, Simpozion „ Cultura materială şi spirituală a sârbilor din regiunile
multietnice şi/sau periferice”, Timişoara, octombrie 2018 ), moderator la a XIII – a Conferinţă PGV,
Lisabona, septembrie 2007.
2011 – 2014 – consilier în Consiliul Departamentului de Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale
2012 – 2014 – senator în senatul UVT

Competenţe şi aptitudini tehnice

Alcătuirea şi utilizarea fişierelor lingvistice pentru traduceri şi dicţionare, tehnoredactarea textelor
utilizând PC-ul, cunoştinţe dobândite în urma unui stagiu organizat de Centrul Cultural Francez.

Competenţe şi aptitudini artistice

Ca membră a coralei „Carmina dacica” din Timişoara am obţinut numeroase premii şi diplome atât în
ţară cât şi în străinătate. Am făcut parte din corul Catedralei Mitropolitane din Timişoara. În prezent
activez în continuare la corala Carmina dacica şi la corala Învierea din Foeni

Alte competenţe şi aptitudini
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Membru al Réseau PGV (Pays du Groupe de Vysegrad), Grenoble, din septembrie 2001. În cadrul
acestui grup de cercetare mă ocup de aspectele culturale ale integrării României în structurile
europene
Membru în Comitetuli Ştiinţific al conferinţelor PGV

MEMORIU DE ACTIVITATE SINDICALĂ

Începând cu anul 2001, când am înfiinţat, împreună cu colegii mei,
sindicatul Universitas Timisiensis de la Universitatea de Vest din Timişoara, am
ocupat diferite funcţii în SUT:
2001
Membru fondator al Sindicatului Universitas Timisiensis,
2001 - 2006
Lider sindical la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor,
2007 - 2015
Prim vicepreşedinte al Sindicatului Universitas Timisiensis,
4.11.2015 până în prezent
Preşedinte al Sindicatului Universitas Timisiensis.
În tot acest timp am făcut parte din echipele de negociere care au obţinut
diverse drepturi (de exemplu, acordarea unui sediu pentru sindicat şi dotarea lui cu
toate cele necesare bunei desfăşurări a activităţii) şi au impus aplicarea legislaţiei
în vigoare prin acţiuni în instanţă (Legile 221, 330 şi 85).
Am făcut parte din echipa de negociere a Contractului colectiv de muncă
instituţional pe care am reuşit să îl semnăm, pentru prima dată, în 2016.
Tot în 2016 am început construcţia unei case de creaţie şi recreaţie pentru
membrii SUT pe terenul achiziţionat anterior de către sindicatul nostru în satul
Igriş, pe malul Mureşului. Casa a fost dată în folosinţă în vara anului 2018.
Ca membru al CNC Alma Mater, am participat la întrunirile de la Bucureşti
şi la luarea unor decizii în legătură cu activitatea sindicală. Împreună cu colegii
am participat la toate mitingurile organizate de Alma Mater la Bucureşti şi la
Timişoara.

Am organizat, la Timişoara şi la Igriş, întâlniri şi dezbateri pe teme de
interes pentru mişcarea sindicală unde am avut invitaţi din ţară şi din sindicatele
de la Novi Sad şi Szeged cu care am semnat acorduri de cooperare.
Am organizat participarea reprezentanţilor SUT la conferinţele ETUCE de
la Ljubljana, Bruxelles şi Riga.
Am reuşit să transform ostilitatea şi lupta permanentă între SUT şi
conducerea UVT într-un dialog social real. Acest lucru a fost recunoscut prin
Diploma Magna cum laudae pe care organizaţia noastră a primit-o din partea
conducerii UVT cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea instituţiei
noastre.
Am căutat în permanenţă să rezolv problemele membrilor de sindicat,
personale sau colective, pe cale amiabilă sau în instanţă. De aceea am angajat, cu
aprobarea adunării generale, un jurist care să ne stea în permanenţă la dispoziţie
pentru consultanţă.
În fiecare an, în luna decembrie, am organizat serbarea de Moş Nicolae şi
concertul de colinde pentru copiii membrilor SUT şi pentru toţi colegii
sindicalişti.
Am organizat, la casa de la Igriş, sărbătorirea zilei de 1 Mai cu participarea
colegilor şi a familiilor lor.
Anual am organizat excursii, în ţară şi în străinătate, pentru membrii de
sindicat.

Timişoara, 23.10.2019

Conf. univ. dr. Liana ŞTEFAN

