Curriculum
vitae
Europass
Informa iiă
personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Stare civilă

Nume,ăPrenumeăBULBOAC ăSORINăOVIDIUă
sorin_bulboaca@yahoo.com
Română
25.12.1972
Masculin
Căsătorit

Loculădeămunc ă
vizat / Domeniul
UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”ăArad
ocupa ional
Experien aă
profesional
Perioada Octombrie 2014 – prezent - conferenţiar – Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş;” din Arad
Martie 2002 – septembrie 2014 – lector - Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad
Martie 2000 – martie 2002 – asistent – Universitatea de Vest Vasile Goldiş
Octombrie 1997 – martie 2000 – preparator – Universitatea de Vest Vasile Goldiş
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi
Sport
Cadru didactic titular – Departamentul de Ştiinţe Psiho-Socio – Umane
Titular la disciplinele: Istoria pedagogiei, Introducere în istoria culturii şi civilizaţiei, Istoria medie
a României, Istorie medie universală, Demografie istorică
Cercetare ştiinţifică în domeniu în cadrul Centrului de Intervenţie Psihopedagogică şi Transdisciplinară „Vasile
Popeangă”

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Univ. de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81, tel. 0040-0257-280335, România
Activitate didactică
Cursuri şi seminarii predate studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi
Sport
Publicarea unor studii, articole şi lucrări de istorie locală, regională şi naţională, a unor studii de
demografie, istoria pedagogiei şi a învăţământului, istoria culturii şi civilizaţiei

Educa ieăşiă
formare
Perioada
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Calificarea / diploma
obţinută

Diplomă bacalaureat 1992 Diplomă licenţă 1997 Diplomă Master 1998 Diplomă Doctor în Istorie
2005;

Disciplinele Istoria instituţiilor, Demografie şi metode de investigare socială, Istoria
principale studiate /
universală, Istoria culturii şi a civilizaţiei
competenţe
profesionale Competeţe de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei şi ştiinţelor educaţiei
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare

României şi istoria

Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj – Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie (1992-1997)
Masterat „Studii Medievale” – Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj – Napoca (1998)
Doctorat în istorie 1999 – 2005- Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj – Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie, sub coordonarea acad. Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie „George
Bariţiu” din Cluj - Napoca

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Aptitudiniăşiă
competen eă
personale
Limba(i)

Român

maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
În elegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

conversaţie

Limba

Englez ă
Limbaăfrancez ă

Utilizator
B1

Utilizator
B1

experimentat

experimentat

Utilizator
A2

Utilizator
B1

experimentat

Utilizator
A2

avansat

Utilizator
B1

experimentat

Utilizator
A2

avansat

mediu

Utilizator
A1

avansat

Utilizator
A2

Utilizator
A1

avansat

Avansat

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

Competenţe şi
abilităţi sociale

Aptitudini de comunicare şi dialog obţinute în activitatea din cadrul departamentului şi de
organizare a unor activităţi ştiinţifice şi manageriale
Competenţe şi abilităţi referitoare la monitorizarea inserţiei absolvenţilor de liceu pe piaţa muncii
Competenţe vizând conislierea şi orienatarea în carieră a absolvenţilor învăţământului universitar
Competenţe privind utilizarea instrumentelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor învăţământului superior
(ciclul licenţă şi master) pe piaţa muncii din România
Competenţe privind studiul aprofundat al structurilor demografice şi al incluziunii sociale a categoriilor
defavorizate, marginalizate
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Competenţe şi Spirit organizatoric; Experienţă bună a managementului de echipă;
aptitudini Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de seminarizare –predare ca preparator,
organizatorice
asistent, lector şi conferenţiar în cadrul Universităţiii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Competen eă deă comunicareă intercultural , dobândite prin modul de formare derulat de
Universitatea de Vest

„Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Universitatea din Louvain

(Belgia) şi prin vizita de studiu la Paris
Competen eă înă didactica şiă psihopedagogie universitar ă şiă înă cercetareaă ştiin ific ă avansat ,ă
dobândite prin modulele de formare în cadrul proiectului POSDRU, Universitaria – Şcoal ădeă
didactic ăuniversitar ăşiăcercetareăştiin ific ăavansat ă(2015)

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului
Competenţe şi
aptitudini artistice

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office; Windows, Excel, ACCES
Competenţe în tehnologia informaţiei

-

Alte competenţe şi Membru în Asocia iaăistoricilor medieviştiădinăRomânia (site-ul www.medievistica.ro);
aptitudini Membru în Asocia iaăAdăAstraăaăcercet torilorădinăRomânia (site-ul www.ad-astra.ro)
Mediator antidiscrimare – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (2006)
Referentăştiin ific – revista de istorie „Astra Sabesiensis”, Sebeş (jud. Alba);
Atestat de participare la Modululădeăformare,ăRegardsăcroisesăavecălesăPaysăd”ăEuropeăcentraleă
et orientale (PECO) sur les relations internationales et la democratie, nr. 52 din 21.09.2011,
Universitatea Catolică din Louvain, Belgia
Certificat –Cursul de Formare în Metodologia şiă Tehnologiaă Înv

mântuluiă laă Distan ă

(septembrie 2012);
Certificat de absolvire – Programădeăformareăprivindăutilizareaăinstrumentelorădeăurm rireăaă
frecvent riiăşiădeămonitorizareăaăinser ieiăalumniăpeăpia aămuncii (noiembrie 2013)
Certificat de participare – pentru cursul Scrierea şi managementul propunerilor de finanţare în
context Erasmus +, ANPCDEFP, Arad, 13.12.2014

Permis(e) de Categoria B
conducere
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Publica iiă Studii
History of Social Work in Banat and Transylvania, în vol. Applied Social Science: Social Work,
vol. I, edited by Patricia-Luciana Runcan, Georgeta Raţă and Ştefan Cojocariu, Editura Cambridge
Scholars Publishing, Cambridge, 2013, p. 19-26. ISBN: (10) 1-4438-4329-6; (13) 978-1-4438-4329-4
Pentruă oă reform ă aă înv mântuluiă profesională şiă tehnică dină România,ă în Angela Carmen Plăcintar,
Lorina Bălan, Florin Vasile Muj (coordonatori), Ghidă privindă inser iaă socio-profesional ă a absolven iloră
înv mântuluiăprofesionalăşiătehnic,ăJude ulăArad,ă2010-2011, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2011, p.
31-39. ISBN: 978-606-8204-57-4
Social Protection and Marginalia Institutions inWallachia and Moldavia During the 18th
Century, în Marţian Iovan (editor), Science and Humanism in the Knowledge Society, Editura Vasile
Goldiş University Press, Arad, 2013, p. 223-234. ISBN: 978-973-664-666-9
History of Social Work. Asylum – Hospitals in Transsylvania in the Middle Ages, în Iulian
Boldea (editor), Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Section
History, Arhipeleag XXI Press, Tîrgu Mureş, 2014, pp. 155-163
ISBN: 978-606-93691-3-5
Personalit iăpolitice,ăculturaleăşiăecleziasticeăsârbeădinăAradă(sec.ăXVII-XIX), în „Studii de
ştiinţă şi cultură”, anul VI, nr. 3 (22), 2010, p. 52-67.
ISSN: 1841-1401
(indexat în baze de date internaţionale: CEEOL, www.ceol.com, din Frankfurt, Germania, BSCO
Publishing din Statele Unite ale Americii,www.ebscohost.com) şi DOAJ – Suedia, ww.doaj.org)
The Institution of Banat in the Banat of Lugoj and Caransebes in the XVIth-XVIIth
Centuries, în „Societate şi politică”, vol. 5, nr. 1 (9), 2011, pp. 88 – 97. ISSN: 1843-1348 (indexat în
baze de date internaţionale: CEEOL, www.ceol.com, din Frankfurt, Germania şi Index Copernicus
International-Poland, www.indexcopernicus.com şi DOAJ – Suedia, ww.doaj.org.)
Nobilimeaăromâneasc ădinăBanatulăLugojuluiăşiăCaransebeşuluiăînăsecoleleăXVI-XVII. Studii de
caz:ă familiileă Bekes,ă Iojica,ă Vaidaă şiă M cicaşi,ă în “Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ”,
Series Historica, Cluj-Napoca, XLIII, 2004, p. 57-67.
Bartolomeoă Bruttiă şiă ofensivaă catolic ă înă Moldovaă înă timpulă luiă Petruă Şchiopul,ă în Studii de
istorieă medieval ă şiă premodern , volum îngrijit de Avram Andea, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2003, p. 301-313.
C r iă
Raporturileă dintreă putereaă central ă şiă institu iaă b nieiă dină araă Româneasc ă şiă ceaă dină
Transilvania în secolul al XVII-lea, în volumul Raportulăputereăcentral ă- factori politici interni
reflex al statutului juridic al Principatelor Române (sec. XVII-XVIII), volum coordonat de
Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iaşi, 2006, p. 96-139.
BartolomeoăBruttiăînăMoldova.ăPolitic ,ădiploma ieăşiăreligie,ăă Editura Vasile Goldis University
Press, Arad, 2006, 113 p. ISBN : (10) 073-664-155-4; (13) 978-973-664-155-8
MoldovaăşiăpapalitateaălaăsfârşitulăsecoluluiăalăXVI-lea, Editura Vasile Goldiş University Press,
Arad, 2010, 128 p. ISBN: 978-973-664-402-3
StructuriăpoliticeăşiăconfesionaleăînăBanatulăLugojuluiăşiăCaransebeşuluiă(1552-1658), vol. I-II,
Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2011 - 2015, 320 p., 235 p.
ISBN : 978-973-664-516-7 ; 978-973-664-517-4; 978-973-664-777-2
Manuale universitare
Introducere în demografie, Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2008, 146 p.
ISBN: 978-973-664-260-9.
Drepturileă omuluiă şiă discriminarea,ă Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2010, 187 p.
ISBN: 978-973-664-386-6
Adoptareaă deciziiloră publiceă laă nivelă na ională şiă interna ional,ă Editura Vasile Goldiş University
Press, Arad, 2011, 111 p. ISBN: 978-973-664-455-9
Istoria pedagogiei, Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2011, 113 p. ISBN: 978-973-994499-3
Introducereă înă istoriaă culturiiă şiă civiliza ieiă (Evulă Mediuă şiă Renaşterea), Editura Vasile Goldiş
University Press, Arad, 2013, 163 p. ISBN: 978-973-664-628-7
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Informa iiă
suplimentare

Implicat în proiecte de cercetareăna ional ăşiăinterna ional ă(POSDRU)
Membru în proiectul POSDRU 86/1/2/S/52422 şi persoan ă deă contact, Insert- Universit iă
orientate spre viitor- Managementulăcorel riiăsistemuluiădeăînv

mântăcuăpia aămuncii(2012-

2014), proiect coordonat de Florin Popa (ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului),
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad fiind partener în acest proiect, derulând acţiuni în
cadrul Centrului de Consiliere şi orientare pe tot parcursul vieţii, din cadrul Universităţii de Vest
”Vasile Goldiş” din Arad. Participare la traininguri de formare, focalizate pe orientare şi consilierea
studenţilor şi masteranzilor privind proiectarea carierei, precum şi monitorizarea inserţiei
absolvenţilor pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană, organizate în cadrul proiectului,
la Universitatea de Vest din Timişoara, în perioada 5-10.11.2012.
Participare la Conferin aăfinal ă a proiectului POSDRU,ăManagementulăcorel riiăsistemuluiădeă
înv

mântăcuăpia a muncii, Sinaia, 24-26 ianuarie 2014, în calitate de reprezent al Universităţii

de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad.
Participare ca membru în proiectul POSDRU, Modele de bună practică în domeniul incluziunii
sociale (2012), coordonat de CRIES Timişoara, participant la vizita de studii Paris (29 -31 mai 2012),
precum şi la acţiunile privind promovarea consumului responsabil în rândul elevilor de liceu din
municipiul Arad, la Liceul tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Arad. Raportor, în cadrul acestui proiect, la
Seminarul european din 16 mai 2013, Timişoara -Practiciă deă economieă social ă şiă solidar ă cuă
poten ial de dezvoltare în România, Atelierul 5, Resurse locale, naţionale şi internaţionale care pot
susţine dezvoltarea economiei sociale.
Participare ca membru în proiectul POSDRU, ”VIA-Voca ie,ă Interese,ă Autocunoaştereă şiă
dezvoltare,ă drumulă c tre succesul profesional (2012), la sesiuni de formare privind consilierea
şcolară şi profesională în învăţământul preuniversitar, în martie 2012, la Timişoara.
Membru în proiectul POSDRU, în calitate de facilitator, Rolul dialogului social în promovarea
incluziunii sociale active, POSDRU/93/3.3/S/62.500, lider proiect

Cries, Timişoara (Veţan

Mihaela Lavinia), perioada de derulare 2010-2013, iar Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
este partener în acest proiect.
Membru în echipa proiectului POSDRU 22/2.1/G/39218, cofinanţat din Fondul Social European prin
„Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1.
„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, beneficiarul fiind Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională Arad, Studiu privind inserţia socio – profesională a absolvenţilor de învăţământ
profesional şi tehnic. Raport final de cercetare. Liceu tehnologic (forma de învăţământ la zi). Liceu
tehnologic (forma de învăţământ frecvenţă redusă). Şcoala de Arte şi Meserii şi an de completare,
Judeţul Arad, 2010-2011.
Am contribuit la realizarea Ghidului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor din învăţământul
profesional şi tehnic, Arad, 2011, ghid realizat în cadrul proiectului POSDRU. Am elaborat articolul
Pentruăoăreform ăaăînv

mântuluiăprofesionalăşi tehnic din România (2011).
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Participant ca membru, în perioada 2010-2011, în proiectul strategic, Studiu na ional de
monitorizare a inser iei pe pia a muncii a absolven ilorădinăînv

mântulăsuperioră– Absolven ii

şi Pia a Muncii (POSDRU/60/2.1/S/41750), implementat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior.
Participant la grantul Raportulăputereăcentral ă– factori politici interni reflex al statutului
juridic al Principatelor Române (sec. XVII – XVIII), grantul CNCSIS, tip A, cod 1814/2003,
coordonat de cercet.pr. I dr. Veniamin Ciobanu (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iasi), derulat
în perioada 2003-2006, grant finalizat în 2006, cu o carte, publlicată la Editura Junimea din Iaşi.

Anexe Membru al Asocia ieiăAd-Astra a cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă din România
Preşedintele Societ iiădeăŞtiin eăIstorice, filiala Arad (din iulie 2015)
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