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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Olah (Marian), Rodica Ioana 
Adresă 6,Episcop Roman Ciorogariu, 410017, Oradea, Bihor, România 
Telefon 0766633918   

  
E-mail ioanarody@yahoo.com 

  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 28.11.1985 
  

Sex feminin 
  

Domeniul ocupaţional Învă ământ 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-2010 
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba i literatura română/diriginte/responsabil cu revista colii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea limbii i literaturii române/managementul clasei de elevi/redactarea revistei scolii 
Numele şi adresa angajatorului coala Generală Clasele I-VIII Ideciu de Jos, jude ul Mure  

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009- 
Calificarea / diploma obţinută - 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Doctorat în Filologie 
 

Perioada 
Calificarea / diploma ob inută 

Numele i tipul institu iei de învă ământ 
/ furnizorului de formare   

 
Perioada 

Calificarea / diploma ob inută 
Numele i tipul institu iei de învă ământ 

/ furnizorului de formare  
 

Perioada 
Calificarea / diploma ob inută 

Numele i tipul institu iei de învă ământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

2008-2009 
Diplomă de master 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Masterat - Literatura i cultura românească în context european  
 
2004-2008 
Diplomă de licen ă 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Facultatea de Filologie / specializarea limba i literatura română-limba i literatura franceză 
 
2000-2004 
Diplomă de bacalaureat 
Colegiul Na ional „Horea, Clo ca i Cri an” Alba Iulia 
Profil real - matematică-informatică 

  

Limba maternă română 
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Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   C1  C1  C1  C1  C1 

Engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilită i de comunicare i de rela ionare cu adolescen i i copii de vârstă colară, dobândite pe 
parcursul activită ii didactice.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, aptitudine de coordonator, capacitatea de a lua decizii, dobândite cu ocazia 
organizării de evenimente cu specific cultural i colar (serate studen e ti, cercul de lectură, serbări 
colare etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel i Internet - nivel satisfăcător. 

  

  

Permis de conducere permis de conducere, categoria. B.  
  

  

 


