Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

BARNA IULIANA PETRONELA

BARNA IULIANA PETRONELA
Romania

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018

Conferenţiar universitar doctor
Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro
Susținerea cursurilor în cadrul programului de studii de masterat Identitate, interculturalitate
și multiculturalitate în literatura română: Didactica predării textului literar și nonliterar în
context multicultural, Ideologie politică şi impact cultural, Literatura exilului românesc, Critica
literară românească în context european.
Colaborare transfrontalieră cu Institutul de Științe ale Educației, Republica Moldova.
Susţinerea cursului: Direcţii şi tendinţe în didactica limbii şi literaturii române; Canon literar și
canon didactic; Literatura română. Direcții și curente literare.
DOMENIILE DE CERCETARE de interes sunt: didactica specialității, filologie, teologie,
pedagogie, logopedie, educație motorie și psihomotorie.

2015- 2018

Conferenţiar universitar doctor
Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro
Formarea iniţială a studenţilor/ absolvenţilor de învăţământ superior în vederea
profesionalizării pentru cariera didactică;
Colaborare transfrontalieră cu Institutul de Științe ale Educației, Republica Moldova.
Susţinerea cursului: Direcţii şi tendinţe în didactica limbii şi literaturii române;
Colaborare transfrontalieră cu Universitatea
de Stat din Chisinau, Republica Moldova.
Susţinerea cursurilor de Psihopedagogie şcolară, Sociologie, Logopedie, Integrare socială
prin activităţi specifice la persoanele cu nevoi speciale;
Membru şi formator MEPD. Proiect strategic POSDRU – ″e-Mentor: Dezvoltarea de
competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru
profesori″;
Elaborarea dosarului pentru autorizare (ARACIS), a programului de studii universitare de
licență Educație Fizică și Sportivă - din cadrul Facultății Transfrontaliere, Universitatea
„Dunărea de Jos” Galaţi –coordonator program;
Elaborarea dosarului pentru autorizare (ARACIS) a programului de studii universitare de
licentă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (P.I.P.P.), Universitatea „Dunărea de
Jos” Galaţi - membru în echipă;
Elaborarea dosarului (ARACIS) pentru încadrarea în domeniu a programului de studii
universitare de masterat: Literatură română și dialog pluri-identitar – paradigme culturale și
didactice contemporane - din cadrul Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de
Jos” Galaţi - membru în echipă
Membru în comisii de acordare a gradului didactic I. Profilul: învățători- educatori;
Lector-formator în cadrul CCJASP – Programul U3A, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, www.ugal.ro .
Membru în echipa Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est
Europene, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (reevaluat ca Centru de Excelență în
2018) .

25.03.2014
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2012-2015

BARNA IULIANA PETRONELA

Lector universitar doctor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro
Formarea iniţială a studenţilor/ absolvenţilor de învăţământ superior în vederea
profesionalizării pentru cariera didactică;
Colaborare internațională cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Republica Moldova, 2014.
Susţinerea cursului: Strategii de abordare a textului literar în şcoala actuală; Reevaluarea
textului literar în contextul culturii europene , în calitate de lector invitat;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Litere;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Educație Fizică şi Sport;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Teologie;
Responsabil - parteneriate psihopedagogice cu angajatorii și ISJ Galați în perioada 20102014;
Membru şi formator MEPD. Proiect strategic POSDRU – ″e-Mentor: Dezvoltarea de
competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru
profesori″;
Colaborare transfrontalieră cu Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova.
Susţinerea cursurilor de Psihopedagogie şcolară, Sociologie, Integrare socială prin activităţi
specifice la persoanele cu nevoi speciale.
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ superior

2007 – 2012

Asistent universitar doctor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro
Formarea iniţială a studenţilor/ absolvenţilor de învăţământ superior în vederea
profesionalizării pentru cariera didactică;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor;
Responsabil - parteneriate psihopedagogice cu angajatorii și ISJ Galați în perioada 20102014.
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ superior

2004 – 2007

Preparator universitar doctorand
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, www.ugal.ro
Formarea iniţială a studenţilor/ absolvenţilor de învăţământ superior în vederea
profesionalizării pentru cariera didactică;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor .
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ superior

1999 - 2002

Profesor de religie
Şcoala Gimnazială nr. 15, Galaţi
Activităţi instructiv-educative în ciclul primar şi gimnazial
Tipul sau sectorul de activitate învăţământ preuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014– prezent

2014-2017

25.03.2014

Doctorand în domeniul Educaţie fizică, kinetoterapie şi recreaţie
Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova
Licențiat în domeniul : Educaţie Fizică şi Sportivă
Facultatea de Educatie Fizica si Sport,
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
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2012

BARNA IULIANA PETRONELA

Diplomă de absolvire a cursului: Educational mentoring program for teachers
who work with young people with disabilities;
Strategii didactice specifice activităţilor instructiv-educative destinate persoanelor cu
dizabilităţi (forme, metode, modalităţi de evaluare, competenţe de comunicare)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

2010

Doctor în domeniul Filologie
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
Coordonator științific Prof.univ.dr. Nicolae Ioana



2007 – 2008

Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar
învăţământul la distanţă
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi




2003 – 2005

Scrieţi datele (de la - până la)

calităţii

în

Competenţe de organizare şi gestionare a învăţământului la distanţă;
Tehnici de elaborare a materialelor didactice în tehnologie ID;
Informatică aplicată în învăţământul la distanţă.

Management şi marketing educaţional
Politici publice în spaţiul european
ECTS şi compatibilizarea diplomelor
Mass-media şi fenomenul educaţional
Politici şi strategii educaţionale internaţionale
Politici de educaţie a adulţilor
Politici şi strategii de educaţie interculturală

Diplomă de licenţă – Specializarea Teologie - Litere
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie, Litere şi Teologie




1996

Managementul

Masterat – specializarea: Politici Educaţionale
Universitatea „AL. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei








1999 - 2003

Literatura romană postmodernă;
Literatura exilului românesc.

Limba şi literatura română
Teologie ortodoxă
Competenţe dobândite la nivel ştiinţific, teoretic şi aplicativ în domeniul filologic şi
teologic

Diplomă de Bacalaureat
Liceul Economic “Virgil Madgearu” din Iaşi
Scrieţi calificarea obţinută
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant,
scrieţi şi ţara)
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

25.03.2014

Limba română
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Alte limbi străine cunoscute

ÎNŢELEGERE

Limba engleză

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe informatice

Alte competenţe

BARNA IULIANA PETRONELA

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B1

B1

B1

SCRIERE
Discurs oral

B1

B1

 Abilităţi de comunicare;
 Disponibilităţi pentru lucru în echipă;
 Capacitate de relaţionare interumană eficientă;
 Consiliere şi orientare permanentă a studentului/absolventului de învăţământ superior în
construirea traseului educaţional sau profesional prin medierea relaţiei dintre individ şi instituţia
de învăţământ sau agenţia angajatoare.
Competenţe şi abilităţi de organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor de formare şi
perfecţionare: cursuri, seminarii, examene;
Membru în comisia pentru evaluare internă şi asigurarea calităţii la nivelul departamentului
( 2008- 2015);
Membru al Centrului Interinstituţional de Consiliere şi Orientare Profesională (CICOP) ,
Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi -2015;
Responsabil - parteneriate psihopedagogice cu angajatorii;
Responsabil cu organizarea unor evenimente, manifestări destinate studenţilor, care au drept
scop facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi înţelegerea calificărilor şi competenţelor specifice
domeniilor profesionale;
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la Litere, Teologie, P.I.P.P. şi E.F.S.
Implicare în organizarea şi desfăşurarea cercurilor ştiinţifice ale studenţilor.





O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Aptitudini literare pentru poezie şi proză; aptitudini muzicale.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Proiecte

25.03.2014

Membru şi formator în cadrul proiectului de cercetare educaţională: Inovaţie şi
schimbare în educaţie, 2008.
Membru în echipa de cercetare (colaborator) - acord de colaborare în cercetarea
ştiinţifică, prin contract, cu Academia Română – Institutul de Istorie şi Teorie
literară “George Călinescu”: Cronologia vieţii literare româneşti 1948 – 1965.
(Contract câştigat prin competiţie naţională cu finanţarea în contabilitatea altor
instituţii (cu documente doveditoare – membru în echipă).
Lector invitat în cadrul programului de colaborare internațională în domeniul științelor
socio-umane, organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Republica Moldova, 2014.
Susţinerea cursului: Strategii de abordare a textului literar în şcoala actuală.
Membru în cadrul echipei de cercetare (coordonator prof.dr.Nicolae Ioana) –
Proiectul IDEI PN II, – Program Idei nr. 949/2008 – 2011, „Impactul factorului
politic şi ideologic asupra reflectării literaturii în sistemul de învăţământ.
Perioada 1948-1989”.
Membru în echipa CICSEDD – Centrul Interinstitutional de Cercetări Socio –
Economice- până în anul 2014.
Membru şi formator MEPD. Proiect strategic POSDRU – ″e-Mentor: Dezvoltarea
de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu
dizabilităţi, pentru profesori″, ID: 140877.
Membru și formator în proiectul Promovarea valorilor cultural-identitare
românești în Republica Moldova și Serbia prin cursuri de formareperfecționare și schimburi de experiență, validat prin Contractul de finanțare nr.
U 1 – 1/1222.19.05.2016 și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al României,
prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.- membru în
proiect național.
Formator în cadrul CCJASP, Universitatea Dunărea de Jos – Programul U3A.
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BARNA IULIANA PETRONELA

Membru în echipa Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est
Europene, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (reevaluat ca Centru de
Excelență în 2018) .
ERASMUS INTER-INSTITUTIONAL (BILATERAL) AGREEMENT for the academic
years 2010 – 2012, Lifelong Learning Programme: HIGHER EDUCATION,
TRAINING PROGRAMME - Ondokuz Mayis University, Turkey. Stagiu de formare
efectuat în străinătate - mai 2011. Contract de colaborare –titular Asist. dr. Iuliana
Barna
ERASMUS INTER-INSTITUTIONAL (BILATERAL) AGREEMENT for the academic
years 2012 – 2013, Lifelong Learning Programme:
HIGHER EDUCATION,
TEACHING PROGRAMME - EGE University, Izmir, Turkey. Stagiu de predare
efectuat în străinătate - mai 2013. Contract de colaborare – titular Lect.. Dr.
Iuliana Barna
ERASMUS INTER-INSTITUTIONAL (BILATERAL) AGREEMENT for the academic
years 2013 – 2015, Lifelong Learning Programme: HIGHER EDUCATION ,
PROGRAMME. STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT.
Manisa- Turkey - mai 2015. Contract de colaborare - titular Lect. dr. Iuliana Barna
ERASMUS INTER-INSTITUTIONAL (BILATERAL) AGREEMENT for the academic
years 2015 - 2016, Lifelong Learning Programme: HIGHER EDUCATION,
TEACHING PROGRAMME. STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY
AGREEMENT. Manisa- Turkey - iunie 2016. Contract de colaborare - titular Conf.
dr. Iuliana Barna
Membru în Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect „HUMANITAS”,
Chişinău, Republica Moldova.
Membru în ANCS pentru finanţarea manifestărilor știinţifice (competiţie naţională)
cu tema „Discurs critic şi literatură în epocile totalitare”, 5-6 iunie 2009,
Facultatea de Litere, Galati (contract de finanţare ANCS nr. 86/09.05.2009,
valoare totală: 3000 RON).
Membru ANCS pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice (competiţie naţională) cu
tema „Dialoguri ideologice şi culturale în spaţiul posttotalitar”, Universitatea
“Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, 4-5 iunie 2010 (contract de finanţare
ANCS nr. 15210/ 25.05.2010, valoare totală: 3000 RON).

Membru în comitete ştiinţifice






Membru Editorial Advisory Board, Journal of International Education Research
(JIER), The Clute Institute, Colorado 80128 USA,
http://www.cluteinstitute.com/journals/JIER.html Journal is listed in the Science
Directory, Proquest, Cabell's Directories, EBSCO's Education Research Complete, ABI
Inform, EBSCO Discovery, Ulrich's Periodicals.
Editorial Board of Education Reform Journal. Membership of Editorial Board
Certification, February, 03, 2015 .
Editorial Board Member: Direct research publisher:online Journal; International
Journal of Educational Technology and Learning (IJETL); Journal of Sport
Sciences Researches. Revistă indexată BDI: CrossRef, Directory of Research
Journal IndexingDRJI, Eurasian Scientific Journal Index- ESJI.
Google
Scholar,Science Library Index, Scientific World Index, WorldCat

Conf. dr. univ.
IULIANA-PETRONELA BARNA

25.03.2014
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BARNA IULIANA PETRONELA

ANEXE



25.03.2014

Copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
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