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Curriculum vitae 

Europass 

 

 
 

INFORMATII PERSONALE  

 

 

 

Nume  JIANU MARIA-MAGDALENA 

 

Adresa  BUCUREȘTI 

Telefon  021.310.19.05 

Fax 021.310.22.17 

E-mail Magda.jianu@roburse.ro 

Nationalitate  română 

Data nasterii  

 

Domeniul ocupaţional 

 

 

 

 

Director general Agenția de Credite și 

Burse de Studii, MEN 

 

  

 

EXPERIENTA PROFESIONALA  

 

 

 

 

 

Perioada 2009 - prezent 

Numele si adresa angajatorului Agenția de Credite și Burse de 

Studii, MEN 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invațământ superior 

Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si responsabilitati  

 

Director general  

Asigurarea managementului ACBS  

 2005 – 2009 –director Centrul 

Naţional pentru Burse de Studii în 

Străinătate, Ministerul Educaţiei 

Naționale 
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Perioada   

 

Ianuarie 2015- 31 decembrie 2017- 

contract cercetător asociat la 

Institutul Român pentru Drepturile 

Omului-   domeniul Educație. 

2014- prezent- profesor universitar 

asociat Universitatea Națională de 

Arte Teatrale și Cinematografice I. 

L. Caragiale, curs Gramatică și 

rostire/ Gramatica limbii 

române 

2011- prezent- profesor universitar 

titular, disciplina Limba română 

contemporană, la Universitatea 

Hyperion din București; 

2007-2011- profesor universitar 

titular, disciplina Limba română 

contemporană, la 

Universitatea’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu 

2006- 2014- membră în Consiliul 

de administrație al Centrului de 

Perfecționare a Personalului din 

Industrie, Bușteni; 

2005 – 2007- conferenţiar,  

disciplina Limba română 

contemporană, Facultatea de 

Litere și Științe Sociale, 

specializarea Limba și literatura 

română – limba și literatura 

engleză, Universitatea ’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu 

2005 – 2007–decan al Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe Sociale de la 

Universitatea’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu 

 

Numele si adresa angajatorului  

 

Functia sau postul ocupat  

 

Principalele activitati si responsabilitati  

 

Perioada  2002 –inspector de Limba română, 

Inspectoratul Şcolar Județean Gorj 

2002 – 2013 -membră a comisiilor 

de acordare a gradelor didactice 

definitiv, gradul al II-lea, gradul I 

în învăţământul preuniversitar, în 
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cadrul Departamentului pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea 

Personalului Didactic de la 

Universitatea’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu 

2001- 2005- lector titular la 

Universitatea’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu, Colegiul 

Universitar de Institutori,  

disciplina Limba română 

contemporană, Didactică,   

1998-2001 –lector asociat la 

Universitatea’’Constantin 

Brâncuşi’’Tg-Jiu, disciplina Limba 

română contemporană, Didactică  

1990-2001 - profesoară de limba şi 

literatura română, metodică, 

coordonator al practicii pedagogice 

a elevilor de la profilurile 

învățători/ educatoare de la 

Colegiul Naţional’’Spiru Haret’’ 

Tg- Jiu 

1985-1990, prin repartitie 

guvernamentală,  profesoară de 

limba şi literatura română la Liceul 

Industrial Nr.2 Topliţa,  jud. 

Harghita 

Numele si adresa angajatorului 

 
  

Functia sau postul ocupat   

Principalele activitati si responsabilitati  

 
 

 

 

  

Educaţie şi formare 

 

 

Perioada 

  Calificarea/ diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 

formare 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 – 2019  

Universitatea Internatională 

pentru Drepturile Omului, Cheia, 

Prahova 

Institutul Român pentru 

Drepturile Omului 

Membru în comitetul stiintific; 

moderator Secțiunea educație 

Atestat conferent, diplomă de 

excelență 

moderator Sectiunea educatie 

 

Octombrie 2015- Ziua 
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Perioada 

  Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 

formare 

Internatională a ONU, Camera 

Deputatilor, Conferent- 

UNESCO și strategiile 

românești privind reducerea 

părăsirii timpurii a școlii și 

eliminarea analfabetismului 

funcțional 

Septembrie 2014 – conferent,  

Programare neurolingvistică, în 

cadrul evenimentului Noaptea 

cercetătorilor, Centrul pentru 

studii complexe 

 

 

2011-2012, cursuri de formare 

specializată pentru ocuparea 

unei funcții publice 

corespunzătoare înalților 

funcționari 

Certificat de absolvire 

Management, legislatie 

specifică, gestionarea funcției 

publice 

Agentia Natională a 

Functionarilor Publici 

 

Perioada 04.09.2010-08.09.2010 

Calificarea / diploma obţinută Raportor/ Diplomă de 

participare 

 Educația în contextul respectării 

drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Român pentru Dreptul 

Omului 

  

 

 

Perioada 

 

Calificarea / diploma obţinută 2010, Certificat de formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Pitești 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe   

profesionale dobândite 

DAAAM International Organisation – 

Viena  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului 

de formare 

2010  

Membru 

 

 mai-iunie 2010 

 Fundația pentru Schimări 

Democratice-Consiliul Național de 

Mediere 

 Cursuri de formare ca mediator/ 

certificat de absolvire 

 comunicare, legislație 

 

  

  

  

                   1985 –absolventă Universitatea din Bucureşti, 

domeniul filologie. 

 

  

    

  

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Perioada    2006-2007 - Programul de pregătire 

post-universitară Relaţii    Internaţionale 

şi integrare europeană  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

 Relaţii Internaţionale şi integrare            

europeană 

 Institutul Diplomatic Român 

 

                                                        

                                                     2002 –stagiu internaţional de 

formare în probleme de educaţie a adulţilor, Ljubljana, 

 

                                                       2000 –titlul de doctor in filologie,  

                                                      1990 – 2000 – obținerea gradelor 

didactice în învăţământ, ca profesoară de Limba română: definitivat( 

la Universitatea’’Babeş-Bolyai’’Cluj-Napoca), gradul II( 

Universitatea din Craiova), gradul I( Universitatea din Craiova), 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză    C1  C1  C1  B2  B2 

Limba rusa 

 Limba germana 

                            

                                          

Limba engleza 

 

 C1  C1  C1  B2  C1 

 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 

 Comunicare şi relaţionare: identificarea obiectivă a căilor şi a mijloacelor 

adecvate de comunicare, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute în raporturile 

cu terții, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale 

interlocutorilor, medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea 

comportamentului în raport cu interlocutorii. 

 Lucrul în grup: am făcut parte din colective de organizare a sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice, a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

a colegiilor redacţionale ale unor publicaţii ştiinţifice și literare, din grupuri de 

lucru în proiecte, din comisii de examen pentru acordarea gradelor didactice 

în învățământ, am coordonat lucrări metodico-științifice pentru obținerea 

gradului didactic I( educatoare, învățători), am coordonat lucrări de licență și 

de disertație.  

Voluntar în cadrul Asociației P. A. V. E. L., desfășurând activități didactice 

și de stimulare a creativității literare a copiilor cu afecțiuni oncologice 

internați la I.O.B. și I.C.F. 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Conducere şi coordonare: învăţarea/ instruirea elevilor/ studenților/ 

cursanților, dirijarea obiectivă a unei discuţii de grup, planificarea, 

monitorizarea şi supervizarea activităţilor, organizarea de activităţi, 

promovarea unor idei oportune dezvoltării instituționale, cooperarea cu ceilalți, 

medierea conflictelor, activități de evaluare academică și administrativă.  

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

   Windows, Microsoft Office 2000( word) 

Internet explorer, Excel 

  

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 
  a) Proiecte finalizate prin monografii( coautor): 

 1. Școlile și dascălii din zona Tg-Cărbuneşti,  

2. Istoricul învățământului din Stănești 

b) Proiecte finalizate prin studii( coautor) : Prevenirea coruptiei în educație 

c) Coordonator și director al colegiului redacțional al revistei  Portrete( 14 

numere, cu distribuire gratuită), care cuprinde creațiile literare ale copiilor cu 

afecțiuni oncologice de la Institutul Oncologic Fundeni și de la Institutul Clinic 

Fundeni; coordonator al volumului de poezii Cei mai iubiți dintre poeți, 

Editura Tracusarte, 2017, București( poezii realizate de copiii internați la secția 

Oncopediatrie Fundeni). 
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Permis(e) de conducere  categoria B 

 

Informaţii suplimentare  

 

• am fost membră în comitetul stiintific al activităților Universității de Vară pentru 

Drepturile Omului de la Cheia( 2010 -  2019); 

• sunt membră a Juriilor mixte româno-italian și româno-mexican pentru validarea 

şi examinarea bursierilor; 

• sunt membră a Consiliului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate şi a 

Biroului Consiliului A.C.B.S.; 

• am coordonat activitățile metodico-științifice și manageriale ale profesorilor de 

română și ale directorilor( proiectul Educația în mileniul III (2005-2009); 

• am coordonat activitățile academice și administrative de la Facultatea de Litere și 

Științe Sociale; 

• am fost președintă a Concursului național de limba și literatura română Ionel 

Teodoreanu( 2013), Iași; 

• am fost președintă a Concursului național de cultură și spiritualitate, edițiile 

Bârlad, 2014, Neamț, 2015, Putna, 2016, Suceava, 2017; 

• referent științific al unor studii și lucrări de gramatică, lingvistică, metodică; 

• am inițiat și realizat documentația pentru autorizarea unor colegii universitare, 

specializări universitare din domeniile filologie, comunicare, relații internaționale și studii 

europene;  

• am coordonat practica de vară a studenţilor de la diferite facultăţi acreditate din 

România, în domeniile: limbi străine, litere, relaţii internaţionale şi studii europene, comunicare, 

științe politice etc.; 

• am fost membră în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul 

superior( asistent, lector, conferențiar, profesor); 

• membră a comisiei de evaluare a activităţii bursierilor la Accademia di Romania din 

Roma şi Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, 

•   membră a colegiului redacţional al revistei „Antemeridian- Postmeridian” Nr. 1, 2, 

Editurile Clusium şi Studii Europene, al Analelor Stiintifice ale Universitatii Constantin 

Brâncusi din Tg-Jiu, sectia Litere 

• membră în comisiile de admitere la facultate; 

• membră în comisiile de licență și de disertație; 

• membră în comisiile pentru acordarea gradului didactic I în învățământ pentru 

învățători și educatoare; 

• conducător științific al activităților Cercului științific Mircea Eliade al studenților 

filologi de la Universitatea Hyperion din București, coordonând teme de cercetare de gramatica 

limbii române. 

• din 2015 până în  prezent - profesor voluntar in cadrul Asociatiei P.A.V.E.L. de la 

Institutul Oncologic Bucuresti; am inițiat desfășurarea activităților didactice în formă 

instituționalizată, de tipul Școala din spital, pentru elevii pacienți cu afecțiuni oncologice, 

internați la I.O.B. și I.C. Fundeni. 
 
 

. 


