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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NICOARĂ  ȘT. SIMONA 

Adresă(e)  Cluj-Napoca 

Telefon(oane)     

Fax(uri)  

E-mail(uri)  simonanicoara2009@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 

  

Data naşterii   18 septembrie 1957 

  

Sex  Feminin 

  

Funcţia în cadrul 
proiectului 

  Profesor universitar doctor, la Catedra de Istoria modernă, 
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada   Din 2008 profesor universitar doctor titular, la Catedra de Istorie 
Modernă 
  

Funcţia sau postul ocupat     

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Cursuri și seminarii, la nivel licență,  masterat și doctorat 
 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Cadru didactic (profesor universitar doctor) 

  



 2

Educaţie şi formare   

  

Perioada  2009: am obținut titlul de conducător de doctorat 
 2008: am devenit, în 19 februarie, profesor universitar doctor titular la 
Catedra de istorie modernă. 
 2003: am devenit, în 20 februarie, conferenţiar universitar titular la 
Catedra de istorie modernă 
 2001:am devenit, în 19 februarie, lector titular la Catedra de Istorie 
Modernă, Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi 
Filosofie. 
 1998: am susţinut doctoratul, în 4 decembrie,  cu titlul Imaginarul 
social la mijlocul secolului al XIX lea. Mitologiile revoluţiei paşoptiste 
româneşti, sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Liviu Maior. 
 1993-2000 am fost cadru didactic asociat la Catedra de Istorie 
Modernă din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyaii“. 
 1993: m-am înscris la doctorat cu teza Imaginarul social la mijlocul 
secolului al XIX lea. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti, sub 
îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Liviu Maior. 
 1991: am devenit, prin concurs, bibliotecar S, la B.C.U. “Lucian 
Blaga“ din Cluj-Napoca. 
 1981 -1991: am fost  cadru didactic, grad I, la Şcoala generală nr 20 
din Satu Mare, apoi la Liceele "Ioan Slavici" şi "Mihai  Eminescu" din 
Satu Mare. 
 1981: susținerea licenței, cu tema Imaginea Americii Latine în 
istoriografia românească, sec. XV- XIX, conducător  ştiinţific prof. 
univ. dr. Pompiliu Teodor  
 1977-1981 am urmat cursurile Facultății de Istorie şi Filosofie, la 
Universitatea “Babeş-Bolyai“, Cluj- Napoca, 
1972- 1977 am urmaT studiile primare,  secundare  și  Liceul 
Pedagogic din Rm. Vâlcea 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Licențiat în istorie 
 Doctor în istorie 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
 -Istoria mentalităţilor şi  imaginarului social, 
- Istoria nașterii și evoluției națiunilor moderne,         
-Mituri și mitologii politice, 
-Secularizare și resacralizare în lumea modernă, 
 -Istoria civilizaţiei române moderne,  
-Istoria presei româneşti (secolele XIX-XX),   

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş-Bolyaii“, 
Cluj- Napoca  
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

   

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

   
-fondator al proiectului Asociaţiei istoricilor din Transilvania şi Banat
(1991); 
- redactor la proiectul de cercetare academică Bibliografia istorică a 
României, din 1993,  până în 2000; 
-organizator şi coordonator al Masteratului de Istorie modernă şi 
Socio-antropologie istorică, înfiinţat în 2001. 
-iniţiator şi coordonator al Seminarului de Antropologie Istorică, de pe 
lângă Catedra de Istorie Modernă;  
-redactor şef adjunct al revistei Caiete de Antropologie Istorică, 
apărut în 10 numere, din care am coordonat cele referitoare, de pildă, 
Istoria corpului, nr.4, an II, iulie dec.2003,la Sărbătoare, comemorare, 
celebrare,  an IV, nr.1(7), ian.-iunie 2005, Marile mutaţii ale 
structurilor gustului şi consumului , nr. 1-2, ian.-dec.2006, Timp 
liber,distracţie, joc, nr. 1-2, ian.-iulie.2007 etc;  
-redactor şef adj.la Anuarul Școlii Doctorale Clujene. Istorie. 
Civilizaţie şi Cultură românească şi europeană; 
-co-organizator şi participant la colocviile internaţionale, organizate  
de Facultatea de Istorie şi Filosofie de la U.B.B.-Cluj-Napoca, 
Catedra de Istorie Modernă cu invitaţi de la Universitatăţile Paris II şi 
Paris IV, din octombrie 2003 şi la sesiunile ştiinţifice de la Messina, 
din 3-4 mai 2004 şi Messina şi Roma (Sapienza) din martie 2007; 
-coordonator al cercetării ştiinţifice studenţeşti, în cadrul Societîţii 
Studenţeşti Petru Maior, pentru Departamentul de Istorie Modernă; 
-co-organizator al unor manifestări ştiinţifice naţionale; 
-participant la mai multe granturi CNCSIS, în 2001 şi 2004, 2009, 
2010. 
 

  

Limba(i) maternă(e)  Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceză,  engleză  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scrier
e 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprim
are 

scrisă 

Limba  F  B2   B2  B2  B2  B2 

Limba  S B2  B2  B2  B2  B2 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Responsabil, colegial, sociabil, onest. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Spirit organizatoric, simț practic, competent, eficient, spirit de 
echipă, bune abilităţi de comunicare şi de formare ştiinţifică, 
disponibilitate de perfecţionare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Windows, Word, Excel, Power Point, Internet   

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini   
 

  

Permis(e) de conducere   

  

Informaţii suplimentare   

  

Anexe   
 
 
 
 
 Data: 20 02 2018 

 
prof. univ. dr. Simona Nicoară 
 
 
 
 

                                                 
 
 


