Илеана Р. Магда
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор универзитета
Звање
Назив институције у којој наставник
Учитељски факултет у Београду – наставно
ради са пуним радним временом и од
одељење у Вршцу
када
Mетодика наставе румунског језика и књижевности
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Учитељски факултет у Београду Mетодика наставе
2000
– наставно одељење у Вршцу
румунског језика и
књижевности
Докторат
1994
Филолошки факултет у Београду књижевност
Специјализација
Магистратура
Диплома
1994
Филолошки факултет у Београду књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Часова
активне
Назив студијског програма,
назив предмета
наставе
врста студја
1.
Књижевност за децу
Струковни васпитач деце
2
предшколског узраста,
основне студије
2.
Mетодика наставе румунског језика и
Струковни васпитач деце
3
књижевности
предшколског узраста,
основне студије
3
3.
Методика развоја говора деце јасленог
Струковни васпитач деце
узраста
јасленог узраста, основне
студије
3
3.
Методика развоја говора на румунском језику Струковни васпитач деце
предшколског узраста,
основне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Српско-румунски приручник за конверзацију (колектив аутора), лист
«Libertatea», 1994
2.
Limba şi literatura română (ciclul primar), «Даровити и шта са њима», Практикум,
друго издање, Бршац 2003., стр. 81-103
Donaţii de carte pentru românii din Banatul sârbesc, у Lucrările primului Congres al
3.
Spiritualităţii Româneşti, Herculane, Editura Ministerului de Interne, 1994, стр. 236-239
Folclorul literar bănăţean, publicat în calendarele apărute între cele două războaie
4.
mondiale şi în săptămânаlul „Nădejdea” din Iugoslavia, саопштење поднето у Араду
на Међународном сипозијуму „Educaţia în schimbare”, 26-28 мај 1995, објављен у
„Teologia” Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă, V, 2001, Арад стр. 114-119
Contribuţia lui Emil Petrovici la istoria limbii române, саопштење поднето на
5.
Cипозијуму «Емил Петровић- живот и дело», Бегејци, 20-21-10- 1995; објављено у
Радови Cипозијума: Академик Емил Петровић- живот и дело, Завод за уџбенике и
наставна средства Београд, 1996, стр. 85-95
6.
Reforma curiculară şi stimularea talentului lingvistic, рад представљен на Округлом
столу «Стратегије стимулисања даровитости», 24-25 јун 2003., Зборник 9, Вршац
2004., стр. 334-345.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни 2
Усавршавања
Стручни семинари у Румунији
Други подаци које сматрате релевантним

