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Curriculum vitae  
Europass  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  ŢÂRA GEORGE BOGDAN 

Adresă(e) Bd. Take Ionescu, nr. 11-13, sc. B. ap. 19, 300062, Timişoara, România                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Telefon(oane)  0256.435383 Mobil:  0722332518 

Fax(uri)  - 
E-mail(uri) tarabogdan@yahoo.fr; george.tara@e-uvt.ro  

Naţionalitate(-tăţi) română 
Data naşterii 01.09.1971 

Sex  masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie,  
Catedra de limba română    

 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  octombrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferențiar, coordonator al Colectivului de limba română, membru în Consiliul 
Departamentului de studii românești, membru în Consiliului profesoral al Facultății 
de Litere, Istorie și Teologie,  

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri si seminare la disciplinele: comunicare scrisă, lexic romanic, paleografie, 
limba română între Orient si Occident, cultură românească în context european, 
istoria limbii române 

Numele şi adresa angajatorului  Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,  
Catedra de limba română, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică si de cercetare științifică 

  

Perioada  octombrie 2003 – septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar, din noiembrie 2012 – prezent: coordonator al Colectivului de 
limba română, membru în Consiliul Departamentului de studii românești, membru 
în Consiliului profesoral al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri si seminare la disciplinele: comunicare scrisă, lexic romanic, paleografie, 
limba română între Orient si Occident, cultură românească scrisă, cultură și 
civilizație românească, semantică, istoria limbii române 

Numele şi adresa angajatorului  Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,  
Catedra de limba română, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică si de cercetare științifică 

mailto:tarabogdan@yahoo.fr
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Perioada 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat director de studii al Masteratului Tendințe actuale în studiul limbii române 

Activităţi şi responsabilităţi principale paleografie românească (curs și seminar); limba română între Orient și Occident 
(curs și seminar) / acreditarea masteratului (obținută în 2013) 

Numele şi adresa angajatorului  Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,  
Catedra de limba română, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică, de cercetare științifică și administrativă 

  

Perioada  2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat redactor-șef adjunct al „Analelor Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe 
filologice” 

Activităţi şi responsabilităţi principale editarea volumelor XLIX (2011), L (2012), LI (2013-2014), LII (2015) 

Numele şi adresa angajatorului Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,  
Catedra de limba română, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

corectură, editare 

  

Perioada octombrie 2009 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat  cadru didactic asociat 
Activităţi şi responsabilităţi principale istoria limbii române (curs), curs practic de limba română (anii I, II, III, IV); 

organizare de școli de vară și de stagii de studii pentru masteranzii și doctoranzii 
din Serbia în România 

Numele şi adresa angajatorului  Catedra de limba română, Facultatea de Filologie, Universitatea din Belgrad, 
Studentski Trg 3, 11000, Belgrad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică şi de cercetare științifică 

  

Perioada  februarie 1999 – octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat  asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale seminare și cursuri practice la disciplinele: lexic religios, literatură latină, limba 

latină, etimologie 

Numele şi adresa angajatorului  Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra 
de limbi clasice, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4   
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică şi de cercetare științifică 

  
Perioada  octombrie 1996 - februarie 1999  

Funcţia sau postul ocupat preparator 
Activităţi şi responsabilităţi principale seminare și cursuri practice de limbă și literatură latină 

Numele şi adresa angajatorului Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra 
de limbi clasice, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică și de cercetare științifică 
 

 

 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada  februarie 2008 
Calificarea / diploma obţinută docteur / diplôme de docteur, Etudes latines (avec la mention très honorable avec 

félicitations du jury), Les périphrases verbales avec le verbe habeo en latin tardif, 
directeur de thèse: Prof. univ. dr. Michèle Fruyt 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Linguistique latine 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Université Paris IV - Sorbonne 

  
Perioada ianuarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută doctor / diploma de doctor în filologie (cu distincția Magna cum laude), Structuri 
sintagmatice în latina creștină (cu privire specială la limba Sfântului Augustin), 
conducător științific: Prof. univ. dr. Dan Slușanschi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

  
Perioada iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme d’Etudes Approfondies 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Histoire du christianisme ancien et civilisations de l’antiquité tardive 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Université Paris IV - Sorbonne 

  
Perioada octombrie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme de Maîtrise 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Lettres classiques 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Université Paris IV - Sorbonne 
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Perioada 1994-1996 

Calificarea / diploma obţinută Pensionnaire étranger, Boursier SAFE 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Linguistique latine, Antiquités tardives, Paléographie latine; Grec ancien 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ecole Normale Supérieure - Paris 

  
Perioada 1994-1996; 2000-2003; 2003-2006 

Calificarea / diploma obţinută auditeur libre 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Linguistique générale, Grammaire comparée, Linguistique romane, Paléographie 
latine 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 

  
Perioada 1994-1996; 2000-2003 

Calificarea / diploma obţinută auditeur libre 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Linguistique générale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Collège de France, Paris 

  
Perioada  iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
franceză-română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

  

Perioada  iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
latină-greacă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

 
 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
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Limba  A2 Engleză A2 Engleză A2 Engleză A2 Engleză A
1 Engleză 

Limba  C
1 Franceză  C

1 Franceză C
1 Franceză C

1 Franceză B
2 Franceză 

  A2 Sârbă A2 Sârbă A2 Sârbă A2 Sârbă A
1 Sârbă 

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

  
Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de comunicare foarte bună cu studenţii şi colegii de catedră 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
organizator, din partea Asociației Române a Cercetătorilor Francofoni, împreună 
cu Serviciile culturale ale Ambasadei Franței, a școlilor de vară în științe umane: 
Timișoara (1995), Cluj (1996-2000). 
 
organizator al Colocviului „G. I. Tohăneanu”, Timișoara, 16 decembrie 2011. 
 
organizator al Colocviului „G. Ivănescu”, Timișoara, 19 octombrie 2012. 

 
organizator al Conferinței Naționale „Text și discurs religios”, Timișoara, 15-16 
noiembrie 2013. 
 
organizator al mesei rotunde cu tema: Aspecte specifice ale studiului și predării 
limbii române ca limbă străină; participanți: Colectivul de limba română de la UVT, 
Colectivul Catedrei de limba română a Facultății de Filologie de la Universitatea 
din Belgrad și Colectivul Catedrei de limba română de la Facultatea Pedagogică 
„Juhasz Gyula” din Szeged. Timișoara, Universitatea de Vest, 7 iunie 2014. 
 
organizator al secțiunii de limba română din cadrul Colocviului Internațional 
Comunicare și cultură în Romània europeană, Timișoara, 2015, 2016. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Cunoştinţe bune de operare pe calculator: utilizator PC (Word, Excel, Internet, 
email) 
 

Permis(e) de conducere  B 
  

Informaţii suplimentare 2013 – prezent: membru în cadrul grantului CNCS, cod proiect : PCE_ PN-II-ID-
PCE-2012-4-0285, denumirea proiectului: Corpus electronic al textelor românești 
vechi (1521 – 1600). 

 2003-2005: membru în cadrul grantului cu tema de cercetare Limbă şi cultură 
ecleziastică, aprobat şi finanţat de C.N.C.S.I.S. 

 1996-1998: contract de cercetare cu Institutul de Lingvistică „I. Iordan – Al. 
Rosetti” al Academiei Române, pentru elaborarea Dicționarului etimologic al limbii 
române. 

  
 2013 – prezent: membru al Société de Linguistique Romane : 
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2010 – prezent: membru al Asociației Culturale „Text și discurs religios” al cărei 
scop este de a contribui la studierea științifică a traducerilor de text religios și a 
categoriilor de discurs religios. 
 

 2000 - prezent: membru al Centre « Alfred Ernout » de Linguistique Latine, Paris, 
din 2000; centrul reuneşte cei mai cunoscuţi cercetători ai limbii latine din Europa, 
conduce proiecte de cercetare (dicţionare, gramatici) şi organizează lunar 
conferinţe susţinute de lingvişti din Europa şi America. 
 

 1996 - prezent: membru fondator al Association Roumaine des Chercheurs 
Francophones en Sciences Humaines (ARCHES); asociaţia  
s-a constituit într-un forum al cercetătorilor specializaţi în Franţa, în prezent cadre 
didactice în marile centre universitare din ţară. 
 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


