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Informaţii personale  

Nume / Prenume Boc Oana 

Adresă  

Telefon 00 40722298906   

Fax  

E-mail o_boc@yahoo.com 
  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii 22.01.1970 
  

Sex Femeiesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar 

Activități și responsabilități Discipline predate - nivel licență: Lingvistică generală, Inițiere ȋn metodologia cercetării științifice, 
Semiotică și științele limbajului, Stilistică, Poetică lingvistică 
Discipline predate - nivel masterat: Probleme de lingvistică integrală, Lingvistică și poetică 
antropologică, Poetica textului, Semantică.  
Activități de ȋndrumare de lucrări de licență / disertație, de comunicări științifice ale studenților.  
Activități de cercetare științifică: publicare de cărți, studii și articole în volume și reviste științifice; 
participări la manifestări științifice naționale și internaționale (congrese, colocvii, conferințe);  editare 
de volume colective. Organizare de colocvii, școli de vară, conferințe. 
Membru în comisii de licență și de disertație, ȋn comisii de ȋndrumare doctorală, ȋn comisii de 
admitere la doctorat, ȋn comisii de acordare a gradului didactic I, ȋn comisii ale sesiunilor științifice 
studențești, în comisii de concurs pentru ocuparea de posturi didactice universitare. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere  

Domeniu de activitate/sector Educație 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat  

 
Activități și responsabilități  

 
Numele și adresa angajatorului 

Domeniu de activitate/sector   

2014-2015 
Formator în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/133900 – Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba 
română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor. 
Monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a cursanţilor, activități de predare și de 
evaluare  a performanţelor prin note sau calificative. 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 
Educație 
 

Perioada 1996 - 2003 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activități și responsabilități Discipline predate: Limba română – tehnici de comunicare; Introducere ȋn lingvistică; Poetică 
lingvistică; Poetica textului. 
Activitate de cercetare științifică: publicare de cărți, studii și articole în volume și reviste științifice; 
participări la manifestări științifice naționale și internaționale (congrese, colocvii). 



Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Domeniu de activitate/sector Educație 
 
 

Perioada 1994 - 1996  

Funcția sau postul ocupat Preparator 

Activități și responsabilități Discipline predate: Limba română – tehnici de comunicare 
Activitate de cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Domeniu de activitate/sector  Educație  
 
 

Perioada 1993 - 1994 

Funcția sau postul ocupat Profesoară de Limba şi literatura română (titularizată prin concurs) la Școala Generală Nr. 13, Cluj-
Napoca 

Activități și responsabilități Activități didactice: predarea limbii și a literaturii române 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

Domeniu de activitate/sector Educație 

  
 

                       Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada 1995– 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lingvistică generală, Poetică, Stilistică, Teoria textului 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD degree  

  

Perioada 1988 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență (Limbă şi literatură română – Limbă şi literatură franceză) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline teoretice: Limbă română contemporană, Istoria limbii române, Lingvistică, Istoria literaturii 
române, Teoria literaturii, Literatură franceză, Limbă franceză etc. 
Discipline aplicate: cursuri practice de traducere și interpretare de texte. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

BA / MA degree 

  

Perioada 1984 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul de Filologie-Istorie "Unirea" Brașov 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

CISE 3 

  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   C2  C2  C2  C2  C2 

Engleză   B1  B2  B2  B1  B1 

Italiană   A2  B2  A2  A2  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă. Adaptare ușoară la medii și situații noi. Bune competenţe de comunicare 
dobândite prin experienţa ȋn domeniul ȋnvățământului universitar și prin participare la numeroase colocvii / 
congrese/ conferinţe naționale și  internaţionale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru fondator al Asociației cultural-științifice „Eugeniu Coseriu”, ȋnființată ȋn 2016 ; 
Bune competențe organizatorice dovedite  prin organizarea  de manifestări științifice: colocvii, congrese, școli de 
vară, conferințe: 
- “The Second International Congress Eugenio Coseriu, Coseriu: contemporary perspectives”, 
septembrie, 2009, Cluj-Napoca; 
- Colocviul Internaţional „Limba română – abordări tradiţionale şi moderne”, ed. a II-a, 6-7 mai 2011;  
- Scoala de vară internaţională “Eugen Coşeriu”, Cluj-Napoca, iunie, 2012;  
- Atelierul pluridisciplinar “Eugeniu Coşeriu şi lingvistica secolului XXI”, Cluj-Napoca, iulie, 2013; 
- Scoala de vară internaţională “Eugen Coşeriu și tendințele actuale ale lingvisticii”, Cluj-Napoca, 27 
iunie - 8 iulie, 2016; 
- Seria de conferințe susținute de prof. Jurgem Trabant: Visions du monde: Wilhelm von Humboldt et les 
langues du monde; The languagesof the world and the globalese, 15-17 noiembrie, 2017. 

  
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
 
 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Navigare pe Internet, crearea de materiale didactice, cercetare baze de date, utilizare Excel, Word, 
utilizare ppt etc. 
 

 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Volume de poezii: Scara. Poezii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013; Scrisoarea Evei. Poezii, Editura 
Limes, 2017 

Poezii publicate în reviste literare: Apostrof, Poesis, România literară, Portal Măiastra, Luceafărul de 
dimineață etc. și ȋn  volumul Lumina din cuvinte – O antologie alcătuită de Irina Petraş, Ed. Scoala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015. 

Premii obținute: 1987 - premiul I la Concursul național literar pentru elevi organizat de revista Astra, 
Brașov; 2014 – premiul pentru poezie, acordat de USR, Filiala Cluj, pentru volumul Scara. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere    Posesor permis de conducere categoria B. 

 


