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Curriculum vitae  

Europass 
  

 
 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Rodean, Maria  
  

Adresă(e) Blaj, str.  Bradului, nr. 5, jud. Alba 
  

Telefon(oane) 0726389739 0743787832  
  

E-mail maria_rodean@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 20 ianuarie 1982 
  

Sex femeiesc 
  

  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2005-2012 
  

Funcţia sau postul ocupat Profesor limba şi literatura română/ limba franceză 
  

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii, jud. Cluj 
  

Responsabilităţi şi activităţi 
principale 

- Diriginte; 
- Membră  a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul şcolii; 
- Membră în Consiliul de Administrație al școlii; 
- Responsabilă cu elaborarea şi redactarea revistei şcolii „Ecoul Tinereţii”; 
- Coordonatoare a proiectului interjudeţean „Sacru şi Profan”, realizat în colaborare 

cu Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Topliţa; 
- Coordonatoare a unor lecţii deschise în cadrul Comisiei Diriginţilor („Avatarurile 

Iubirii” – martie 2008) şi în cadrul Comisiei Metodice a profesorilor de limba română 
(„Sacru şi profan” – ianuarie 2009); 

- Coordonatoare a concursului interjudeţean de eseuri pe tema ANTI-DROG – mai 
2009 

- Responsabilă cu implementarea la nivelul şcolii a proiectului naţional „Alcoolul nu te 
face mare!”; 

- Coordonatoare a activităţii „Tinerilor Consumatori”, grup aflat sub îndrumarea 
Asociaţiei Pentru Protecţia Consumatorilor din Câmpia Turzii ( 2006-2007). 
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Articole publicate  
în reviste şcolare 

 
 

 

 
- Ziua europeană a siguranţei rutiere (coautoare) în revista „Collegium”, noiembrie 

2008 
- Alcoolul nu te face mare! (coautoare) în revista „Collegium”, noiembrie 2008 
- Între Sacru şi Profan – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Topliţa, în revista „Ecoul 

Tinereţii”, mai 2009 
- A avea talent în revista şcolară de creaţie literară „Talente”, iunie 2010 
- A mai trecut un an!!! în revista „Ecoul tinereţii”, mai 2011  

  

 
Articole publicate  

în reviste de specialitate    

 
- Mircea Zaciu şi apărarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, coautor 

alături de prof. univ. dr. Ion Buzaşi, în revista „Blajul”, anul II (V), nr. 2-3, martie-
septembrie 2009 

- Şcolile Blajului într-un roman inedit de Petru Sechel, în revista „Gând românesc”, 
anul IV, nr. 4-5 (24-25), august-septembrie 2010 

- Profesorul din școala blăjeană în proza lui Pavel Dan, în revista „Gând românesc”, 
anul IV, nr. 5 (27), noiembrie 2010 

- Un roman cu și despre viață: Teodor Tanco – „Cândva mă voi întoarce acasă, în 
revista „Gând românesc”, anul V, nr. 1 (29), ianuarie 2011 

- Școală-Biserică-Națiune, coordonate fundamentale ale învățâmântului de la Blaj, în 
volumul colectiv "Educația umanistă în perspectiva triadei pedagogie - filozofie - 
teologie" 

- The Transylvanian School - a Symbol of the Roumanian Enlightenment, în revista 
„The Scientific Journal of Humanistic Studies”, nr. 5, anul III, octombrie 2011 

- Aspects of the schools of Blaj underlined in Ion Bianu’s correspondence în revista 
„The Scientific Journal of Humanistic Studies”,Nr. 6, anul IV, martie 2012 

 

       Participări la sesiuni de 
comunicări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referințe 

- Românii în Germania, lucrare susţinută la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi 
masteranzilor, din 26 mai 2006, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj 

- Episcopul ortodox Ioan Selean – prezentul care transformă trecutul în viitor, lucrare 
coordonată pentru Simpozionul naţional „Cultură, credinţă şi tradiţie la izvoare” 
ediţia I, 14 mai 2009, Topliţa 

- Şcolile Blajului într-un roman de Petru Sechel, lucrare susţinută la Sesiunea de 
comunicări a doctoranzilor, din martie 2010, la Facutatea de Istorie şi Filologie din 
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

- Şcoala-Biserică-Naţiune, coordonate fundamentale ale învăţământului de la Blaj, 
lucrare susţinută în cadrul conferinţei „Schimbări de paradigmă în ştiinţele 
educaţiei”, Ediţia a IV-a, din octombrie 2011, la Facultatea de Istorie şi Filologie a 
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

- Învăţământul blăjean reliefat în epistolele lui Timotei Cipariu, lucrare susţinută în 
cadrul conferinţei „Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării filologice”, din 
noiembrie 2011, la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia 

- „Învăţământul blăjean din perspectiva memorialistului Ştefan Manciulea”, lucrare 
susţinută în cadrul conferinţei naţionale cu participare internaţională „Dialogul 
culturilor între tradiţie  şi modernitate”, din mai 2012, la Facultatea de Istorie şi 
Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

- „Școlile Blajului în romanele lui Ion Agârbiceanu”, comunicare susținută la 
aniversarea a 130 de ani de la nașterea scriitorului, manifestare realizată sub egida 
ASTRA, 29 septembrie 2012, Cenade. 

- Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de ieri și de azi ai Blajului, dicționar, ediția 
a II-a, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2012, p. 476  
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Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ Studii 

2009-2012 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Şcoala Doctorală la Facultatea de Istorie şi Filologie, lucrarea de doctorat având titlul 
Şcolile Blajului în literatură 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ Studii 

2008-2009 
Universiitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Masterat „Management educaţional” 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ Studii   

2005-2006 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Masterat „Dinamica limbii române şi analiza discursului” 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ Studii   

2001-2005 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura franceza/Limba şi literatura 
română 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ Studii   

1995-2001 
Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 
Liceul cu profil pedagogic 

  

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C
2 

Experimentat  
C
2 

Experimentat  
C
2 

Experimentat  
C
2 

Experimentat  
B
2 

Independent  

Limba engleză  C
2 

Experimentat  
C
2 

Experimentat  B1 Independent B1 Independent  
B
1 

Independent  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, sociabilitate, adaptabilitate, responsabilitate, simţul umorului, spirit 
de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale,  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership (coordonator al mai multor programe educative); 
  Spirit organizatoric (responsabil cu redactarea revistei şcolii); 

Experienţă bună a managementului de proiect (coordonator de proiecte şcolare 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™) 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

  

 


