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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Iunesch, Liana - Regina  
Fax(uri) - 

E-mail(uri) liana.iunesch@ulbsibiu.ro 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) germană/română 
  

Data naşterii 28. 10. 1972 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 2007 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale formare iniŃială şi continuă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Didactica predării limbii germane moderne şi materne; pratică pedagogică 

  

Perioada 2005 - 2007 

FuncŃia sau postul ocupat lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale predare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Româno-Germană” Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Limba germană modernă 

  

Perioada 1999 - 2005 

FuncŃia sau postul ocupat preparator universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale predare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; Catedra de Germanistică 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Cursuri practice:  

• Traduceri si retroversiuni 
• Interculturalitate si interferenŃă în practica traducerii 
• Arta recitării 
• Scriere creativă 
• Limba germană modernă 

Seminarii:  
• Didactica predării gramaticii 
• Rutine şi ritualuri in limbajul uzual 
• Introducere in Metodica predării germanei ca limbă modernă 
• Didactica predării lexicului 
• Practica pedagogică 
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Perioada 1991 - 1999 

FuncŃia sau postul ocupat învăŃătoare titulară 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale predare 

Numele şi adresa angajatorului Şcola Generală Nr. 16 Sibiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Limba germană maternă, predarea materiilor de ciclu primar 

  
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2003 - 2010 

Calificarea / diploma obŃinută doctor în ştiinŃe umaniste, domeniul filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Filologie: “Metodica limbii germane moderne în formarea cadrelor didactice pentru învăŃământul primar în 

secŃiile cu limbă de predare germană în România” 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

studii posuniversitare de doctorat 

  

Perioada 2007 - 2009 

Calificarea / diploma obŃinută certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Prezentarea şi vizualizarea – competenŃă cheie europeană 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul de coordonare a proiectului pilot “CompetenŃe cheie la universităŃi din sudestul europei” 

 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

- 

  

Perioada 2001 - 2003 

Calificarea / diploma obŃinută MA 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Germanistica: Didactica limbii germane moderne 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Kassel - Germania 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

studii posuniversitare de masterat 

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de LicenŃă 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Germanistică/Anglistică - Litere 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

studii universitare de licenŃă 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) germană, română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză, italiană 
 
 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  B2  B2  B2 

Limba italiană   B2  B2  A2  A1  A1 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Prin natura profesiei de dascăl, comunicarea cu studenŃii si părintii a fost esenŃială pentru 

organizarea unor activităŃi extraşcolare. În timpul studiilor postuniversitare am locuit împreună cu 

studenŃi din diferite Ńări ale lumii (China, India, Bulgaria, Germania), ceea ce a contribuit la 

dobândirea unor competenŃe sociale interculturale precum toleranŃa şi empatia. 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

În timpul activităŃii didactice preuniversitare am organizat tabere de schi şi tabere la munte cu elevii 

precum şi un turneu cu programul de dansuri populare săseşti al clasei mele în zona Mediaş.  

În Anul European al Limbilor Străine (2001) am organizat împreună cu o colegă şi cu studenŃii o 

scenetă intitulată “Max und Moritz polyglott”.  

În timpul liber organizez şi conduc excursii turistice prin Ńară cu persoane apropiate parohiei, 

drumeŃii şi excursii pe bicicletă. Colaborez cu soŃul meu în organizarea si desfăşurarea excursiilor cu 

tineretul bisericii evanghelice. 
  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Aparatura tehnică necesară demonstraŃiei didactice, aparate de proiecŃie, video ş.a.m.d.. 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Programe pe calculator: Microsoft Word 

                                        Powerpoint 

                                        Excel 

CunoştiinŃele le-am dobândit prin studiu individual. 
  

CompetenŃe şi aptitudini artistice În cadrul formării profesionale didactice la Liceul Pedagogic din Sibiu am dobândit aptitudini artistice 

specifice profesiei de dascăl. Am învăŃat să cânt la diferite instrumente muzicale ( chitară, flaut, 

acordeon) şi a picta şi desena în scopul confecŃionării materialului didactic. 
  

Alte competenŃe şi aptitudini Aptitudini de interpret: română – germană;  germană – română; engleză – germană; engleză – 

română 
  

Permis(e) de conducere categoria B 
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InformaŃii suplimentare • Participare la numeroase conferinŃe cu tematică socială. 2000-2011 

• Participare la Proiectul Grundtvig DIALOGUE  

• Invitata in cadrul programului „Alumni” al UniversităŃii din Kassel cu prelegerea: „Aspecte ale formării 

iniŃiale a cadrelor didactice de limbă germană maternă şi modernă.” 

• Participare la un curs de mediere: 2007/2008 

• Participare în cadrul proiectului FundaŃiei BOSCH „CompetenŃe cheie în universităŃi din sudestul 

europei” 2007/2009 

• Participarea în programul de schimb academic al Catedrelor de germanistică ale UniversităŃii Lucian 

Blaga şi a UniversităŃii din Anwers cu prelegerea: „Privire retrospectivă asupra istoriei şcolilor cu 

limbă de predare germană din România” 

• Membră a SocietăŃii Germane pentru Cercetarea InvăŃării Limbilor Străine (DGFF-Deutsche 

Gesellschaft für Fremdsprachenforschung); 

• Membră a Academiei Evanghelice Transilvania; 

• Membră a ALSDGC; 

• Membră a ‚Grupului permanent de lucru pentru formare iniŃială şi continuă a profesorilor de limbă 

germană modernă’. (2000 – 2005) 

• Membră a grupului de elaborare a programei de limbă germană maternă pentru învăŃământul primar 

(publicata in 1995). 

• Membră a grupului de elaborare a unei culegeri de material didactic pentru învăŃătorii claselor I. 
  

 


