
ЖУЈКА, др Бриндуша (1961), ванредни професор (2018) 
за предмете Увод у тумачење књижевности на румунском 
језику и Књижевност за децу и младе на румунском језику. 
Завршила је Учитељску школу у Карансебешу (Румунија), 
Педагошку академију „Жива Јовановић“ у Вршцу (1986), 
Учитељски факултет у Београду (2004), а докторирала на 

Западном универзитету у Темишвару (Румунија) (2008). На Учитељском фа-
култету у Београду (наставно одељење у Вршцу) ради од 2013. године.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Румунска књижевност за 
децу и омладину писана у Војводини“, коаутор Илеана Магда, Мост-11, За-
вод за културу Војводине, Нови Сад (2011); „A Primer in the Romanian Lan-
guage in the Context of School Reform in Serbia“, Educaţia – Plus, VII/2, Арад, 
Румунија (2011); „Traian Doban – corifeu al mişcării culturale în limba română 
din Voivodina – „Portrete de dascăli III“, Западни универзитет „Vasile Goldiş“, 
Арад, Румунија (2011); „Педагошка пракса у оквиру програма основних сту-
дија – васпитач деце јасленог узраста, могућности и предуслови“ / „Practica 
pedagogică în cadrul Programei pentru studiile de bază – Educator pentru copiii 
din creşă, oportunități și premise“, коаутор Илеана Магда, Мост-12, Завод 
за културу Војводине, Нови Сад (2012); „Еcouri vascopopiene pudrate cu dor 
străbun“, Lumina, год. LXV/3, Панчево (2012); Teodor Șandru dascăl și scriitor bă-
nățean, Portrete de dascăli V, Арад, Румунија (2012) и монографија Literatura 
română din Voivodina (1945–1989) – La confluenţa a două culturi, Завод за културу 
војвођанских Румуна, Зрењанин (2012).

Аутор је више уџбеника за наставу румунског језика у основној школи у из-
дању Завода за уџбенике из Београда: Abecedar (Буквар) (2005); În lumea litere-
lor (У свету слова), радни лист за 1. разред (2005); Îndrumător pentru învățători 
(Приручник за учитеље у 1. разреду основне школе, 2007); лектире на румун-
ском језику за 2. разред основне школе Curcubeie ale copilăriei (Дугине боје 
детињства) (2005); читанке на румунском језику Carte de citire (2007) и Limba 
română (Румунски језик) – оба за 4. разред основне школе (2007). Сарадник  је 
и члан редакција часописа на румунском језику: Пирамида, Завод за културу 
војвођанских Румуна, Зрењанин и Lumina, часопис за књижевност, уметност 
и прекограничну културу „Libertatеа“, Панчево.

Добитница је признања за посебног сарадника Друштва за румунски језик у 
Војводини, Република Србија.
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