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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Lemenyi  Ioana Gabriela 

E-mail(uri) igl.1966@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) romana 
  

  
   

Sex feminin 

 
 

ExperienŃa profesională  

Perioada  
FuncŃia sau postul ocupat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

  Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
 

  septembrie 1997- pana in prezent 
  asistent universitar  
  activități de cercetare si didactice. 
  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1 Facultatea de Istorie şi Filosofie,  
  departamentul de Filosofie, catedra de Istoria Filosofiei Antice si  Medievale, linia germană ,  
  departamentul de Filosofie Premoderna si Romaneasca (din 2011) 
  învăŃământ superior 

 
                            Perioada 

       FuncŃia sau postul ocupat 
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
 

  2009 - pana in prezent 
  asistent universitar, cadru didactic asociat 
  activităti de cercetare si didactice. 
   Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Facultatea de ŞtiinŃe Politice,    
Administrative şi ale Comunicării, linia germana 
învăŃământ superior 
 

    Perioada 
FuncŃia sau postul ocupat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  

 

  septembrie 1996 – iunie 1997 
  colaborator în regim de plata cu ora 
  activităti de cercetare si didactice. 
  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, Facultatea de Istorie şi Filosofie,  
  departamentul de Filosofie, catedra de Istoria Filosofiei Antice si  Medievale, linia germană 
  învăŃământ superior 
 

     Perioada 
FuncŃia sau postul ocupat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
 

  1995-1997 
  bibliotecar S, Serviciul de Catalogare şi Clasificare 
 
  Biblioteca Centrala Universitara “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 
 

    Perioada 
FuncŃia sau postul ocupat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
 

  octombrie1992-martie 1993 
  bibliotecar S, Serviciul Documentare şi Bibliografie 
  activitate de cercetare si documentare, intocmire de bibliografii 
  Biblioteca Centrala Universitara “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 
 
 

Perioada 
FuncŃia sau postul ocupat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate  
 

  septembrie 1990-1992 
  profesoară de istorie  
  predarea disciplinei Istorie in limba materna germana si romana 
  Scoala generală Petreşti-Sebeş, Jud. Alba, (secŃia  germană) 
  invatamant preuniversitar 
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                     EducaŃie şi formare 
 
                          Perioada 
 
           Calificarea / diploma obŃinută 
 
      Disciplinele principale studiate /         
competenŃe profesionale dobândite 
 
 
 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 
 
Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 
 

 
 
 septembrie1984 - iunie1988 

 
 licenŃă în filosofie – istorie 

 
Filosofie antică, Filosofie modernă, Filosofie contemporană, Sociologie generala, Psihologie genarala si    
sociala, Filosofie românească, Filosofia culturii, Filosofia istoriei, Semiologie, Etică,, Ontologie, 
Epistemologie,Logică, Teoria sistemelor logice,Istoria romaniei (antica, medievala, moderna, 
contemporana), Istorie universala (antica, medievala, moderna, contemporana), Pedagogie, Didactică, 
Metodică, Economie, Limba Germană 
 
 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 
  Nivel 5 - ÎnvăŃământ universitar 

 
 

 

Perioada   septembrie1981 -  iunie1984 
 

Calificarea / diploma obŃinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Sectia electrotehnica 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Industrial Sebes, linia germana (matern) 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Nivel 3 - ÎnvăŃământ liceal 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Germana   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba Engleza    B2  B2  B1  B1  A2 

  

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale si de 
comunicare 
 
 
 
CompetenŃe şi aptitudini organizatorice 

Spirit de echipa, competenta dezvoltata in anii in care am lucrat in colectivele de profesori in diversele 
institutii de invatamant si in colectivul de bibliotecari de la Biblioteca Centrala Universitara Cluj 
Empatie si bune abilitati de comunicare dobândite în urma experientei mele ca profesoara 
Foarte bune  abilitati de interactiune cu elevii si studentii dobândite prin activitatea de cadru didactic 
 
Cadru didactic responsabil cu organizarea practicii studentilor 

 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O buna stapânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentari) 

 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

 


