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,   
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOLBA IOANA VIRGINIA 

Adresă(e) Cluj-Napoca, Str.. George Bariţiu, nr,32, et.1, ap.4 

Telefon(oane) 0264-594808   

Fax(uri)  

E-mail(uri)  Ioana.sasubolba@ yahoo.co.uk 
  

Naţionalitate(-tăţi)  română 
  

Data naşterii 13.02.1949 
  

Sex feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  1.09.1972 –  1.09.1975 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Predare limba engleză, cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de engleză 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada  1.09 1975-1990 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar titular  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare literatură engleză, gramatică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de engleză 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

 

Perioada 1.09. 1990- 02,1990 

Funcţia sau postul ocupat  Lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare anakiză de poezie, curs practic interpretări de texte 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de engleză 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate  didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada  1.09. 1990-1.08. 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Lector univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate  didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de engleză 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactiică şi de cercetare ştiinţifică 

Perioada  2008-2013 

Funcţia sau postul ocupat  Lector univ.dr. - asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predarea limbii engleze 
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică  

Perioada   

Funcţia sau postul ocupat  Lector univ.dr - asociat. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Drept Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

Numele şi adresa angajatorului  Facultatea de Drept Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   

Educaţie şi formare  
  

Perioada  1967-1972 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în engleză-germană 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura germană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de limbi germanice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  1976 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Poezia, teoria şi practica traducerii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de filologie, Catedra de limbi germanice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Traducere din şi în engleză, poezie, gramatica limbii  engleze, curs practic de învăîare rapidă a 
gramaticii engleze, metode clasice cu adaptare moderna, unică  in studiul limbii engleze de către cei 
care nu au englaza ca limbă maternă. 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare     

Nivel european (*)       

Limba franceza            

Limba engleza           da 

Limba spaniola            

Limba rusă            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare interumană 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Da 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Da 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Da 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere   
  

Informaţii suplimentare   Membă a Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj; Premiul special de poezie „Eta Boeriu” acordat de Uniunea 
Scriitorilor, Filiakla Cluj (2007, 2009) pentru traducere de poezie. 

Citat   Citată în: 1. Mariana Samaniego, Ioana Sasu-Bolba: Biografie, Interviu, Traducere din  J.Donne, în
       “Broar” –  Rumänsk - Svenska Kulturföreningen Fratia, År IX Nummer 1& 2 (34)  Juni 2006,
                       Stockholm, Sweden, p.6. 
  2.Virgil Stanciu, Dicţionar de anglişti şi americanişti români, Editura Tribuna, Cluj-Napoca,
                      2008; ISBN 973 1878 027. 
  3. Recenzie: Amelia Nan, Jonathan Swift în versuri pentru cititorul român, în”Tribuna”,Nr.215,
                      16-31 august 2011 
  4. Recenzie: Camelia Teglaş, Plăcerea versului tradus,(despre traducerea lui Swift), în 
      „Steaua”, Nr.10-11, 2011. 

5. ENCICLOPEDIA PERSONALITĂŢILOR DIN ROMÂNIA, Hűbners Who is Who, Schweiz,   
Ediţia a VII-a, 2012, p.1711. 

 
  

Anexe  

 


