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INFORMAŢII PERSONALE Ioana Tămăian 

 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. E. Racoviţă 21, 
 400165 Cluj-Napoca 
 (+40) 264 432440 (secretariat)      

 ioanatamaian@gmail.com 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2002-prezent  Lector universitar (2009-în prezent) 
Asistent universitar (din 2002-2009)  

Universitatea „Babeş - Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Departamentul de 
didactica disciplinelor socio-umane   

Activitate didactică: Cursuri și seminare de Didactica limbii și literaturii române, Managementul 

clasei de elevi, Instruire asistată de calculator; Tehnici de comunicare orală şi scrisă (în modulul 
pedagogic, Facultatea de Litere); Cursuri şi seminare de Limba română, Didactica limbii şi literaturii 
române, Literatură pentru copii (secţia Pedagogia învățământului primar şi preșcolar, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației); Organizarea practicii pedagogice a studenţilor de la secţiile 
Română şi Literatură comparată de la Facultatea de Litere; Cursuri de didactică a limbii şi literaturii 
române pentru profesori, în programe de formare continuă („Magister”, Proiectul pentru Învăţământul 
Rural (PIR); Lector și formator în cadrul unor programe și școli de vară consacrate didacticii limbii 
române.. 
Activitate de cercetare: membru în echipa de grant CNCSIS Paradigmele studiului limbii şi literaturii 

române în secolul XX (203-2005, director de grant prof. Alina Pamfil); membru în echipa de proiect 
Cercetarea valentelor formativ-informative ale seminarului universitar (director de proiect prof. Muşata 
Bocoş)  
Alte responsabilități: membru în grupul de lucru M.E.N., pentru elaborarea programelor de limba și 
literatura română pentru gimnaziu (2016-2017); membru în comisiile pentru obținerea gradului didactic 

II și pentru obținerea gradului didactic I 

Tipul sau sectorul de activitate educație 

1999-prezent  Cercetător științific III (2006-prezent) (jumătate de normă); cercetător ştiinţific (2003-2006); 
asistent de cercetare (1999-2003) 

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Departamentul de 
istorie literară   

Activitate de cercetare în proiectele Academiei Române desfăşurate în cadrul institutului: Dicţionarul 
General al Literaturii Române (director de proiect Acad. Eugen Simion), Dicţionarul romanului străin 
tradus în România (coord. Cerc. Şt. Ion Istrate), Dicţionarul cronologic al romanului românesc 1990-
2000 (coord. Cerc. Şt. Ion Istrate). 

Tipul sau sectorul de activitate cercetare 

1997-2002 Profesor de Limba și literatura română 

Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 

Activităţi de predare a disciplinelor limba şi literatură română (1997-2002), literatură universală și 
istoria religiilor (anul şcolar 1997-1998), coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la 
Facultatea de Litere, participarea ca membru în comisii de examinare – bacalaureat, olimpiade 
şcolare, coordonarea programului de perfecţionare profesională a cadrelor didactice de la  Colegiul 
„Emil Racoviţă”. 

Tipul sau sectorul de activitate educație  

mailto:ioanatamaian@gmail.com
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

Studii 

2011 

Doctorat în filologie cu teza Modele configurative în discursul literar. 
Distincția: Magna cum laude.  

 

  

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

2088-2009 Maîtrise Lettres, langues, sciences humaines et sociale (mention lettre, art 
et pensée contemporaine)  

  

Universitatea Paris VII, Paris, Franța 

 

1997-1998 Diplomă de studii aprofundate în specializarea Literatură română - 
modernitate şi context european  

 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

 

1993-1997 Licență în specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura 
engleză  

  

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere  

 

2008-2009 Diplomă de bacalaureat cu specializarea filologie – limbi străine    

Liceul „Ghe. Șincai”, Baia-Mare 

 

Burse, stagii de cercetare, 
cursuri de formare 

   

2012-2013 Cursul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învățământul superior”, specializarea Didactica limbii și literaturii române (POSDRU 
87/13/S/63709)  

 

2011-2012 Cursul „Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare”, 
modulul „Strategii instituționale de proiectare, implementare și evaluare a practicii” 
(POSDRU/57/1.3/S/26646)   

 

2011 Cursului de formare de formatori oferit de CRFCAPL (Centrul regional de formare continuă 
pentru administrația publică) Cluj-Napoca, certificat de formator (cod COR 241205)   

 

2008-2009 Bursa specială „Guvernul României” în domeniul educației    

2006 „Project Management” National Workshop, organizat de MEC şi Fundaţia Invent Germania   

Aug.-sept. 2006 Stagiu de cercetare în domeniul didactica limbii și a culturii la Universitatea Paris III Sorbonne 
Nouvelle (Bursă oferită de MEC).  

 

Octombrie 2000 activităţi de perfecţionare didactică în metodica specialităţii, organizate de Programul 
Educaţia 2000+ şi Fundaţia pentru o societate deschisă   

 

Decembrie 1999 Curs de dezbateri, oratorie şi retorică oferit de ARDOR România    

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleza 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
 Studii de licență  

Franceza 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
 Studii de masterat.  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

Competenţe de comunicare  Competenţe de comunicare şi relaţionare dobândite și dovedite prin: participarea la ateliere şi cursuri 
de formare continuă, la școli de vară, prin participarea la activităţi de formare în context intercultural și 
multietnic (lector la seminare consacrate învățării limbii române ca limbă a doua, precum Academia de 
vară Bolyai, organizată de Universitatea Sapientia şi uniunea cadrelor didactice maghiare din 
România,  Oradea, iulie 2015; Miercurea-Ciuc, 16-19 iulie 2018; lector la şcoala de vară pentru 
cadrele didactice care predau în limba română în ţările din jurul României, organizată de ICR, Neptun, 
iulie 2004). 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe organizatorice dobândite prin:  
coordonarea practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Litere, UBB (secţia Română şi 
Literatură comparată) (2002 – în prezent);  
activitatea de redactor-șef la revista „Perspective”. Revista de didactica limbii și literaturii române 
editată de Asociația profesorilor de limba și literatura română „Ioana Em. Petrescu” (2018 – în 
prezent);  
Participarea ca membru în grupul de lucru pentru elaborarea programei de Limba şi Literatura română 
pentru gimnaziu (emisă în 2017, intrată în vigoare din 2017-2018) 
Coordonarea programului de perfecţionare profesională a cadrelor didactice de la C.N. Emil Racoviţă 
(2000-2002). 

Absolvirea cursului Project Management (13-17 nov. 2006)  organizat de Mec şi Fundaţia Invent 
Germania 

 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   

 Utilizare PC: abilităţi de procesare a informaţiei în Word, Excel, SPSS, Power Point; Utilizare Internet 
şi multimedia; Utilizare echipamente birotică. 

Aptitudini dobândite în cadrul programelor de formare, a proiectelor de cercetare şi activităţilor 
didactice desfăşurate. 

Afilieri  

 

membru ANPPRO (Asociaţia profesorilor de limba şi literatura română „Ioana Em. Petrescu”), 
membru ARLE (International Association for Research in L1 Education)  

 Lista de publicații 


