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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
 

Informaţii personale 

 
 
 
 

Nume/Prenume  IGNAT Anca Diana 

Adresa  Str. Mihai Eminescu nr. 14, 555300, Cisnădie, jud. Sibiu, România 

Telefon   Mobil: 0760 988 453 

E-mail  ancadiana.ignat@gmail.com 

 
 

Cetăţenia  română 

 
 

Data naşterii  20. 07. 1978 

   
 

 

Experienţă profesională 

 
 

 
 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

 

 

 

 

Perioda 

 Octombrie 2014 - prezent 

Lector universitar titular de Limba și literatura engleză la Departamentul de Studii Anglo-Americane și 
Germanistice al Facultății de Litere și Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 

Organizare și predare de cursuri teoretice (susținere prelegeri) de literatură (Literaturi ale identității: 
romanul britanic postcolonial, Literatura engleză medievală și renascentistă); organizare si 
conducere de seminare de literatură (Literaturi ale identității: romanul britanic postcolonial, Literatura 
engleză medievală și renascentistă, Literatura engleză a secolelor XVII-XVIII, 
Modernism/Postmodernism) la specializari din domeniul Limbi si literaturi; predare de cursuri practice 
de limba engleză ca limbă străină pentru specializările Artă Teatrală, Industrie Alimentară, Științe ale 
Educației, Sociologie; organizare de examene; evaluare. 

 

 

Octombrie 2007 – Octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar titular de Limba și literatura engleză la Departamentul de Studii Anglo-Americane 
și Germanistice al Facultăţii de Litere si Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 
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Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Organizare si conducere de seminare de literatură (Modernism/ Postmodernism, Literaturi ale 
identității: romanul postcolonial, Literatura engleză a secolelor XVII-XVIII, Receptarea romanului 
victorian, Istoria criticii anglo-americane) la specializari din domeniul Limbi si literaturi; predare de 
cursuri practice de limba engleză contemporană (Redactări, Corespondență comercială, Introducere 
în cercetare, Elaborarea lucrarilor științifice) la specializările Limbi moderne aplicate și Limbi și 
literaturi, cursuri practice de limba engleză pentru specializările Teatrologie și Actorie, cursuri 
practice de limba engleză ca limbă straină la facultăți nefilologice (Inginerie, Matematică-Informatică, 
Drept, Administrație publică, Montanologie, Inginerie și protecția mediului în agricultură, etc); 
organizare de examene; evaluare. 

Perioda  Octombrie 2003 – Octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar titular de Limba engleză contemporană la Catedra de Studii Britanice și 
Americane a Facultății de Litere si Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predare de cursuri practice de limba engleză contemporană (Traduceri literare, Redactări, Dezbateri) 
la specializările Limbi și literaturi și Limbi moderne aplicate; cursuri practice de limba engleză ca 
limbă straină la facultăți nefilologice (Matematică-Informatică; Matematică-Fizică; Fizică-Chimie, 
Inginerie, Psihologie, etc); organizare de examene; evaluare. 

Perioda  Octombrie 2002 – Octombrie 2003 

Functia sau postul ocupat  Colaborator în regim de plata cu ora al Catedrei de Studii Britanice si Americane a Facultății de Litere 
si Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea limbii engleze ca limbă straină la facultăți nefilologice (Ecologie-Protecția mediului; 
Psihologie), organizare de examene; evaluare. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga”, Bulevardul Victoriei nr. 5-7, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invățământ universitar 

Perioda  Septembrie 2001 – Septembrie 2002 

Functia sau postul ocupat  Profesor suplinitor de limba engleză la Centrul de Limbi Străine al Academiei Forțelor Terestre din 
Sibiu 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Predarea limbii engleze in cadrul unui curs intensiv pentru nivel începator si mediu; evaluare. 

Numele si adresa angajatorului   Centrul de Limbi Străine al Academiei Forțelor Terestre, Calea Dumbravii 28-32  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invățământ preuniversitar 

 

 
 

Educatie si formare 

 
 
 
 
 

Perioda  2005-2009: doctorat în domeniul Filologie, specializarea Literatura britanică și americană, cu teza A 
Transdisciplinary Approach to Salman Rushdie’s Recent Fiction (O abordare transdisciplinară a 
romanelor recente ale lui Salman Rushdie) 

Calificarea / diploma obtinuta   Diploma de Doctor in Domeniul Filologie (noiembrie, 2009) 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Literatura britanică și americană a sec. XX, critică și teorie literară contemporană, metode de 
cercetare științifică și de elaborare a lucrărilor de cercetare acedemică 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de formare 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învatamânt / formare 

 Studii postuniversitare (zi) 

Perioda  2001 – 2003: masterat in specializarea Literatura britanica si americana a sec. XX, cu teza Truths in 
the Plural: a Theoretical Study of Historiographic Metafiction and a Comparative Approach to Salman 
Rushdie’s Shame and Graham Swift’s Waterland (Adevăruri la plural: un studiu teoretic al 
metaficţiunii istoriografice şi o abordare comparativă a romanelor „Ruşinea” de Salman Rushdie şi 
„Pământul apelor” de Graham Swift)  

media de promovare: 9,92; nota obtinută la susținerea disertației: 10  

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de Master (februarie, 2005) 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 literatura britanică și americană a sec. XX; ideologia sec. XX; teoria și critica literară a sec. XX. 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de formare 

 Facultatea de Litere și Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învatamant / formare 

 Studii postuniversitare (zi) 

Perioda  1997 – 2001: facultatea de litere, specializarea engleză-română; titlul tezei de licență: The Downfall 
of the American Dream: a Comparative Study of Edward Albee’s and Sam Shepard’s Plays 
(Decăderea visului american: un studiu comparativ al pieselor lui Edward Albee şi Sam Shepard);  

media de absolvire: 9,51; media examenului de licenta: 9,75;                                                          

nota obținută la sustinerea lucrarii de diplomă: 10 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de licență (iulie, 2001) 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 limba si literatura engleză; limba si literatura română; teoria si practica traducerii; metodica predarii 
limbii engleze/române; psiho-pedagogie 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de formare 

 Facultatea de Litere, Istorie si Jurnalistica, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învatamânt / formare 

 Studii universitare (zi) 

Perioda  1993 – 1997: liceu teoretic, profilul Limbi străine 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 limba si literatura româna; limba si literatura engleză; limba si literatura franceză 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de formare 

 Colegiul national „Gheorghe Lazar” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învatamânt / formare 

 Studii liceale 
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 Aptitudini si competenţe 
personale 

 

 
 

Limba materna  româna 

 
 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 
 

Limba engleză   Excelent   Excelent  Excelent  Excelent   Excelent 

Limba franceză   Bine   Bine   Bine   Bine   Bine  

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

 

Competențe si abilități sociale  Sunt o persoana sociabilă, cu disponibilități pentru munca în echipă, dobândite prin desfașurarea de 
activităţi de grup (traduceri, dezbateri), prin participarea la evenimente academice organizate in 
cadrul Departamentului de Studii Anglo-Americane și Germanistice, prin derularea de proiecte de 
cercetare realizate împreună cu membri ai celorlalte departamente ale facultății, precum și cu 
colaboratori externi. 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Organizarea unor evenimente academice (conferințe, sesiuni de comunicări, simpozioane), 
coordonarea de proiecte cu studentii (traducere spectacole, traducere revista, organizare conferință 
studențească). 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Cunostinte de baza in utilizarea programului Microsoft Word, Excell si a Internetului. 

Permis de conducere  Categoria B. 

 
 

Informatii suplimentare 
 

  Referintele vor fi oferite la cerere 

 


