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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume IVAN (n. IŞFĂNESCU) RAMONA 

Telefon/ + 40-256-592.225 

E-mail(uri) ramona.ivan@e-uvt.ro ; ramona_isf@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data şi locul naşterii 27.12.1975, Timişoara 

Sex F 

Stare civilă căsătorită 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL Învăţământ superior 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România, 
Departamentul de Geografie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri predate: Introducere în planificare, Geografie regională, Organizarea spațiului geografic, 
Planificarea și organizarea spațiilor geografice, Dezvoltare locală și regională, Modele de amenajare 
și dezvoltare turistică  

  

                                                  Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 
 

Perioada 

2003-prezent 

cadru didactic colaborator 

Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Departamentul de  Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) 
  

2009-prezent – titular al disciplinei Metodica specialității (curs și seminar),  
                                                       Didactica domeniului, (PU II) (curs și seminar) 
2003 – prezent – coordonator al practicii pedagogice a studenților Departamentului de Geografie 
 
 
martie 2005-  februarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Geografie 
  

 
Perioada 

 
martie 2002 – martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Geografie 
 

 

 

Perioada 1 septembrie 1999 – martie 2002  

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic din Buziaş, Str. Principală,   nr. 19A, Buziaş, România 

mailto:ramona.ivan@e-uvt.ro
mailto:ramona_isf@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor de geografie 

  

FUNCŢII ADMINISTRATIVE  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Ocupaţia sau poziţia deţinută 

 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 
Ocupaţia sau poziţia deţinută 

 
 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

                  Ocupaţia sau poziţia deţinută 

 

 

 
2012 - prezent 
Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 
Membru  în Consiliul Departamentului de  Geografie 
 
 
2016 - prezent 
Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 
Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) 
Membru consultant  CDA – reprezentant al Departamentului de Geografie , Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie 
 
2016 - prezent 

Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Responsabil al programului de Licență „Planificare teritorială” 

 
 

Perioada    2012 - 2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Membru  în Consiliul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie 
 

 

Perioada 2012 - 2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Membru  în Comisia pentru Managementul Calităţii (CMC) la nivelul  Facultăţii de Chimie, 
Biologie, Geografie 

  

Perioada 2012 - 2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul V. Pârvan, nr.4, 300223-Timişoara, România 

Ocupaţia sau poziţia deţinută 
 
 
 

Membru  în Comisia pentru echivalarea şi recunoaşterea studiilor (CRES) la nivelul  Facultăţii 
de Chimie, Biologie, Geografie 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

             Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

                  
                   
          Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Perioada 

septembrie 2013 

Universitatea „Babeș- Bolyai”din Cluj-Napoca, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
 
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională “Calitate, inovare, comunicare în 
sistemul de formare continuă din învățămîntul superior”.Discipline studiate: Metode moderne de 
formare în didactica specialității, Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practicii 
pedagogice, Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității,  

Certificat de atestare a competențelor profesionale în domeniul Științe ale educației 
 
 
2001 - 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, 050107 - Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat ″Rolul iniţiativei antreprenoriale în organizarea spaţiului geografic din Banat ″, 
coordonator : Prof.dr. Ioan IANOŞ 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Geografie (Menţiunea Magna cum laudae) 
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Perioada 1999 - 2000 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Bdul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, 050107- Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii aprofundate – Specializarea ″Modelarea sistemelor urbane şi rurale″ 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate (media de absolvire 10 /10) 
  

 
Perioada 

 
1995 - 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi, nr.16, 
300115-Timişoara, România 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Geografie 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Geografie (media de absolvire 9,80 /10) 
  

Perioada 1990 – 1995  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic din Timişoara, Bdul C.D.Loga, nr. 45, Timişoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare : invăţător  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat (media 9,60 / 10) 

  

COORDONARE DE PROIECTE DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

CÂŞTIGATE PRIN COMPETIŢIE 
NAŢIONALĂ 

 

Perioada  2004 - 2005 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Agenţia Naţională de Cercetare (CNCSIS), Grant tip TD 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea impactului sectorului antreprenorial asupra dezvoltării locale în Banat – director de grant 

  

PARTICIPĂRI LA SCHIMBURI 
PROFESIONALE INTERNATIONALE 

 

                                        Perioada                    
Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 

 
Disciplinele principale studiate /     

competenţe profesionale dobândite 
 

                                       
 
 

Perioada                    
Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 

Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

 
 

                                       Perioada 
    Numele şi tipul instituţiei finanţatoare  
             Disciplinele principale studiate /     

competenţe profesionale dobândite 
 

5- 12 noiembrie 2017 
Universitatea din Maastricht, Olanda 
 
Invățarea centrată pe student : Problem Based-Learning (PBL), schimb profesional finanțat prin 
proiectul “Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice 
universitare în Universitatea de Vest din Timișoara” Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) al 
Universității de Vest din Timișoara (UVT) 
Competențe în domeniul didacticii universitare 
 
25 noiembrie- 5 decembrie 2016 
Universitatea din Angers, Franţa 
Activităţi de predare în cadrul programului Erasmus+ 
 
 
 
30 iunie – 14 iulie 2014 

   Universitatea Nova Lisabona, Portugalia 
   Programul Intensiv ″Local Development through Europe : A multinational and interdisciplinary 

approach″ (MAIN LODE) 

 
Perioada  

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 

 
1 – 14 iulie 2013 
Universitatea Jaume I, Castellon, Spania 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul Intensiv ″Local Development through Europe : A multinational and interdisciplinary 
approach″ (MAIN LODE) 
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Perioada  18-23 martie 2013 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Universitatea din Angers, Franţa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activităţi de predare în cadrul programului Erasmus 

  

Perioada  22-26 martie 2010 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Universitatea din Angers, Franţa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activităţi de predare în cadrul programului Erasmus 

  

PARTICIPĂRI LA SEMINARII ŞI 
PROGRAME DE SPECIALIZARE 

                                          
                                          Perioada 

     Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 
              Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
 
                              

                                             Perioada 
     Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 
              Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
               

                                           
                                             Perioada 

     Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 
              Disciplinele principale studiate /    

competenţe profesionale dobândite 
                                  

 

                                           Perioada 

     Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 

              Disciplinele principale studiate /    
competenţe profesionale dobândite 

 

 
 
 

  Octombrie – decembrie 2017 
Universitatea din Maastrict, Olanda 
Problem Based-Learning (PBL) (MOOC - 60 de ore) 
 Competențe în domeniul didacticii universitare 
 

      
  19 septembrie 2017 

Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Dezvoltare Academică 
Workshop-ul “Implicarea studenților în organizarea procesului didactic” 
Competențe în domeniul didacticii universitare 
 

 
18 septembrie 2017 
Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul de Dezvoltare Academică 
Workshop-ul “Stimularea invățării active” 
Competențe în domeniul didacticii universitare 
 

 

aprilie 2015 – noiembrie 2015 

Universitatea de Vest din Timişoara 

UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 
POSDRU/157/1.3/S/135590 
Competențe în domeniul didacticii universitare și a cercetării științifice 

 
 

                                           Perioada 7-13 septembrie 2012, Predeal 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

                                               

                                            Perioada 

      Numele şi tipul instituţiei finanţatoare 

             Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

″Calitate , inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul 
superior″ , proiect ID 60379 
didactician în învăţământul superior 
 
 

iulie 2005, iulie 2006, iulie 2007, iulie 2009, iulie 2010, iulie 2011, septembrie 2012 

Consorțiul european de cercetare 2H2S –Universitățile din Angers, Timișoara, Bordeaux, Tubingen, 
Valencia, București 
 Seminarii, școli de vară, vizite pe teren anuale pe tematica inițiativei antreprenoriale, dezvoltării    
locale și  regionale 
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Perioada  4-12 octombrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Universitatea de Vest din Timişoara în colaborare cu Universitatea din Padova 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

″Patrimoniul industrial: metode de conservare, reutilizare şi reintegrare în mediu″ - proiect Veneto-
România de Nord-Vest 

  

BURSE SI STAGII ÎN STRĂINĂTATE 
OBŢINUTE PRIN COMPETIŢIE 

NAŢIONALĂ ŞI UNIVERSITARĂ 

 

Perioada  aprilie – august 2007 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Ministerul Învăţământului, Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate, HG 697/1996 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bursă pentru un stagiu de cercetare în vederea realizării doctoratului la Laboratorul CARTA al 
Universităţii din Angers, Franţa 

 
 

 

Perioada  noiembrie 1998 – februarie 1999 

Numele şi tipul instituţiei finanţatoare Universitatea de Vest din Timişoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bursă de studiu Socrates la Universitatea din Angers, Franţa 

 
 

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ  

 - 25 articole şi studii de specialitate, din care: 7 publicate în străinătate (Germania, Serbia, Slovenia, 
Rep.Moldova, Spania), 2 articole indexate ISI; 

 - o carte în colaborare; 

 - 2 capitole în cărţi de specialitate; 

 - participare cu comunicări în domeniul de specialitate la 43 de manifestări ştiinţifice, din care 10 în 
străinătate (Franţa, Spania, Germania, Serbia, Croaţia, Slovenia, Rep. Moldova) 

 - membru în echipa de cercetare a 11 proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul de specialitate (1  in 
calitate de  director de proiect), din care 1 internaţional; 

 - membru- expert în echipa de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de creştere 
Timişoara (2009, 2015), Beneficiar: Primăria Timişoara 
 

- membru în echipa de elaborare a Strategiei de dezvoltare a orașului Jimbolia (2016), Beneficiar: 
Primăria Jimbolia 
 

- membru –expert planificare teritorială în echipa de elaborare a „Joint Strategy for waster 
management in the area of the Danube Hydrological Basin” (areas of Dumbrăvița and Giarmata in 
Romania and Golubac in Serbia) (2016), code SMIS ETC 1253, proiect finanțat de programul Interreg 

- IPA CBC Romania – Serbia, Beneficiar: Primăria Dumbrăvița 

 - membru în comitetul de redacţie al Revistei ″Geographica Timisiensis″, editată de Departamentul de 
Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara 

 - membru în Consorţiul de Cercetare Europeană în Ştiinţe Umane şi Sociale 2H2S (Franţa, Germania, 
România, Spania, Portugalia, Serbia) , din 2005 până în 2012 

  

ALTE ACTIVITĂȚI  
 
 

 
 
 
 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

- 2009-2012 – supervizor practică pedagogică în cadrul proiectului POSDRU/60/2.1/S/33675 cu titlul 
Practica ta pentru educația viitorului , beneficiar:Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
(DPPD) al UVT 

- 8 decembrie 2018 – coordonator  al workshop-ului (formator) "Un exemplu de bune practici în 
predarea centrată pe student : Problem Based Learning", Facultatea de Chimie, Biologie, 
Geografie, în cadrul proiectului " Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru 
cadrele didactice universitare în Universitatea de Vest din Timișoara” Centrul de Dezvoltare 
Academică (CDA) al Universității de Vest din Timișoara (UVT) 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză, franceză 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 mediu B2 mediu B2 mediu B2 mediu B2 mediu 

Limba franceză  B2 mediu B2 avansat B2 mediu B2 mediu B2 mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă în a lucra in grupuri internaţionale (jigsaw groups) prin participarea la şcoli de vară; 
 bune abilităţi în comunicarea verbală şi nonverbală  

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice O bună organizare a tuturor activităţilor desfăşurate. Acestea sunt pregătite dupa un plan bine stabilit. 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Deprinderi de utilizare a unor echipamente şi aparaturi diverse : computer, scanner, videoproiector, 
laptop, retroproiector, camera video, aparat foto etc. 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office (Word, Office, Power Point), Adobe Photoshop, Prezi, GIS 

  

Permis(e) de conducere Posesor al permisului de conducere auto categoria B  
  

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Referinţe pot fi obţinute de la: 
Lect.dr. Sorin PAVEL, Director al Departamentului de Geografie , Universitatea de Vest din Timişoara, 
Tel: 40-256.592.218, sorin.pavel@e-uvt.ro 
 

 
Lect.dr. Ramona  IVAN 

 
 

 

  
Timişoara, 22 ianuarie 2018 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
mailto:sorin.pavel@e-uvt.ro

