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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa, Ioan 

Adresă Bd-ul Mihai Viteazu, nr. 11, bl. 35, ap. 52, 550350 Sibiu, România 

Telefoane +40369805563 Mobil: +40743965105 

E-mail Ioanpopasb@yahoo.de 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 08.03.1973 

Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic titular, disciplina Istorie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice; 
director educativ (2000-2003); 
responsabil al Comisiei metodice „Om şi societate” (2008-prezent) 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Piaţa Huet, nr. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic titular, disciplina Istorie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar „Avram Iancu” Sibiu, str. Movilei, nr. 8 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactică modernă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Köln 

Perioada 2008-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice 
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Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie şi Didactica Istoriei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Perioada 1997-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teologie Ortodoxă Pastorală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” 

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal naţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie; Antropologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de implicare în viaţa comunităţii, bun receptor al partenerilor de dialog. Iniţiator şi promotor 
a numeroase parteneriate sociale: 
- parteneriate cu primăriile Alţâna (expoziţie tematică), Apoldu de Jos (editare monografie locală), 
Poplaca (realizare film documentar); parteneriate cu instituţii culturale: Muzeul Naţional Brukenthal 
(expoziţii tematice), Casa Corpului Didactic Sibiu (expoziţii tematice, film documentar, volume de 
istoria învăţământului), Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „N. Lupu” Sibiu (tabără de arheologie) ş.a. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate deosebită de efort şi mobilizare a resurselor umane, exigenţă, eficienţă, creativitate, 
calitate. Coordonator de proiecte didactice, ştiinţifice şi editoriale: 
- coordonatorul Cercului de Studii Istorice şi Sociale (2002-prezent); redactor responsabil al Anuarului 
Cercului de Studii Istorice şi Sociale (2006-prezent); membru al Consiliului director al Asociaţiei 
Multiculturale Alteris; coordonatorul proiectelor educaţionale „Tradiţie şi actualitate în Transilvania 
multiculturală” (2001-2002), „Modelul multicultural sibian” (2007-2008), „Pe urmele vechilor greci” 
(2008-2009), „Pe urmele vechilor egipteni” (2009-2010); coordonatorul expoziţiilor „Repere din istoria 
învăţământului sibian” (2007) şi „Vecinătăţi săseşti hârtibăcene” (2010) ş.a.; 
- responsabilităţi manageriale în cadrul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu (vezi 
funcţiile menţionate mai sus). 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   Bun utilizator al Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Autor („Scurtă istorie a învăţământului sibian”, 2003; „Liceele teoretice sibiene între 1918-1948”, 2005; 
„Învăţământul sibian. Repere istorice şi documentare”, 2007), coordonator („Colegiul Naţional «S.v. 
Brukenthal» - 625 de ani”, 2005), editor („Apoldu de Jos. Studii monografice”, 2007) de volume, studii 
şi articole. Participant la sesiuni de comunicări şi simpozioane naţionale şi internaţionale. 

 


