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Informaţii personale  

Nume / Prenume CARAIVAN MARIA-LUIZA 

Adresă(e)  Timişoara, România 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) luiza_caraivan@hotmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii  

Experienţa profesională  

Perioada 2016 octombrie – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare, evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Predare de cursuri şi seminarii 
de limba engleză juridică, de comunicare în limba engleză. Cursuri predate: 
Limba engleză 
Limba engleză aplicată la juridic 
Tehnici de redactare și comunicare avansate la instituții europene 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul UNIVERSITĂȚII TIBISCUS 
din Timișoara; strada str. Lascăr Catargiu nr. 6,  300559, Timișoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 

Perioada 2010 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de 
facultate  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonează aplicarea  procedurilor  şi  activităţilor  de  evaluare  şi  asigurare  a  
calităţii; elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei in 
Facultate; formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul 
UNIVERSITĂȚII CREȘTINE „DIMITRIE CANTEMIR” București; strada 1 Decembrie 
nr. 93, str. Aurelianus, nr. 2,  300551, Timișoara, România 

Perioada 2006 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare, evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Predare de cursuri şi seminarii 
de limba engleză pentru afaceri, cursuri masterale de comunicare şi corespondenţă 
de afaceri în limba engleză, cursuri de pregătire a studenţilor în vederea susţinerii 
examenelor Cambridge Business English Certificate Vantage/ Higher şi IELTS.  
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Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul 
UNIVERSITĂȚII CREȘTINE „DIMITRIE CANTEMIR” București; strada Aurelianus, 
nr. 2,  300551, Timișoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 

Perioada 2001-2006  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare, evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Seminarii de limba engleză 
pentru afaceri, seminarii de corespondenţă de afaceri în limba engleză, cursuri de 
pregătire a studenţilor în vederea susţinerii examenelor Cambridge Business English 
Certificate Vantage şi Higher şi IELTS. 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul 
UNIVERSITĂȚII CREȘTINE „DIMITRIE CANTEMIR” București; strada Aurelianus, 
nr. 2,  300551, Timișoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 

Perioada 1998-2001  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare, muncă administrativă. Seminarii de limba engleză 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul 
UNIVERSITĂȚII CREȘTINE „DIMITRIE CANTEMIR” București; strada Aurelianus, 
nr. 2, 300551,Timișoara, România 

Perioada 1998-2004 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare de cursuri practice de limba engleză. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura engleză, din cadrul 
UNIVERSITĂȚII DE VEST din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, 
Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 1998-2006 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare de cursuri de limba engleză şi franceză pentru companii multinaţionale. 

 

Numele şi adresa angajatorului „Active Learning”, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 7, et.1,Timişoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Predare limbi străine (engleză, franceză) 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2011 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor. Titlul tezei de doctorat este Nadine Gordimer and the Rhetoric 
of Otherness in Post-Apartheid South Africa (Nadine Gordimer şi retorica alterităţii în 
Africa de Sud post-apartheid), coordonator ştiinţific prof. dr. Pia Brînzeu. 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale  

FILOLOGIE/ Literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 
Timişoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Doctorat 

Perioada 2011-2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cursant în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/26646 “Formare continua de tip 
"blended learning" pentru cadrele didactice universitare”, modulul 1: „Asigurarea 
calităţii în învăţământul superior”, cursul „Sisteme interne de management şi 
asigurare a calităţii”. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Curs post-universitar 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cursuri de dezvoltare profesională: “Cambridge ESOL: Success with CAE”, 
“Teaching Writing Today”, “Blended Learning”, “Mixing Business with pleasure”, 
“Beyond Conversation” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Pearson Longman ELT Tertiary Place, cursuri online (webinars) 

Perioada 2008-2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cursuri de pregătire  în vederea pregătirii studenţilor pentru ca aceştia să susţină 
examenelor IELTS şi Cambridge Business English Certificate, Cambridge English: 
Advanced și Proficiency 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Consiliul Britanic din România şi Universitatea Cambridge – ESOL Examinations 

Perioada 2000 –2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Stagiul de formare “Introducere în cultura şi civilizaţia Europei Centrale”, specializarea 
“Studii Culturale”. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Timişoara Open College’, Fundaţia ‘A Treia Europă’ 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Master 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Masterat specializarea ‘Anglistică şi Americanistică’ (media generală 9,73) 
Discipline studiate: 
Discursuri și mentalități britanice și europene 
Sociologia limbii și culturii 
Limbaje și discursuri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Superior 

  

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenţă 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză. Media celor patru ani de studii 
este 9,43; media examenului de licenţă este 9,83. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Superior 

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 
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Limba spaniolă  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

Limba germană  
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A
2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilă, comunicativă, integrare rapidă în echipă.  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Experienţă organizatorică în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
superior: Preşedinte al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel 
de facultate (Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara, 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – 2010-2016). 

 Concepere și traducere a proiectului “Corelarea cu cerinţele pieţei muncii a 
sistemului educaţional academic din cadrul turismului şi comerţului” Instituția 
Coordonator de proiect: CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT SRL, 
Instituția Partener: UCDC BUCUREŞTI - Facultatea de Management Turistic 
şi Comercial din Timişoara (2014) 

 Membră în proiectul „Studiu privind analiza eficienţei şi a impactului utilizării 
programului Mind Lab pentru dezvoltarea de abilităţi manageriale, în vederea 
promovării acestui program pe piaţa de training managerial (furnizor program 
SC BIZEQ SRL)”, (Contract nr. 667/2010) 

  Organizator al conferinţei internaţionale „Turism şi dezvoltare durabilă” 
2012-2016 în cadrul Facultăţii de Management Turistic și Comercial 
Timișoara, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti. 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  

Alte competenţe şi aptitudini Translator și traducător din și în engleză, franceză, spaniolă. 
 

Informaţii suplimentare Redactor- şef, revista QUAESTUS, editată de Facultatea de Management Turistic şi 
Comercial Timişoara, UCDC Bucureşti (www.quaestus.ro) 
Membră în colectivul de redacţie al revistei Alkemie (http://www.revue-
alkemie.com/_02-alkemie-redaction.html) 
Membră a Societăţii Tinerilor Universitari din România (http://www.sotiro.com/) 
Membră ESSE (Societatea Europeană pentru Studiul Englezei)  
Membră SRSAA (Societatea Română de Anglistică şi Americanistică) 
Reviewer la numeroase conferințe internaționale. 

Anexe Lista de lucrări, diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, diplomă de absolvire 
Studii aprofundate, diplomă de doctor, certificate de absolvire 

 
  Data 

06.01.2017 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

