
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Ion H. CIUBOTARU 
Adresa Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 10, Bl. B1, Sc. B, et. 1, ap. 3 

  
Cetăţenia Română 

Data naşterii 28 ianuarie 1940 
Sex bărbătesc 

 
Experienţa profesională 

 
Perioada 1968, până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gradul I dr.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef de departament. Activităţi de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului, potrivit standardelor 

cerute de post. Iniţiere şi conducere a proiectului prioritar al Academiei Române: Arhiva de Folclor a 
Moldovei şi Bucovinei. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
 
Perioada 1999, până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activitaţi didactice. Disciplina Folclor literar românesc în context etnologic. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ universitar 
 
 
Perioada 1991-2003 
Funcţia sau postul ocupat Director  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Iniţierea şi conducerea unor proiecte de specialitate, editarea de publicaţii şi materiale de promovare, 

organizarea de manifestări etno-folclorice. 
Numele şi adresa angajatorului Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică 
 
 
Perioada 1991-1999 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar asociat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activitaţi didactice. Cursuri de Etnologie (Facultăţile de Istorie, Litere şi Teologie) şi de Folclor 

(Facultatea de Litere). 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ universitar 
 
 
Perioada 1966-1968 

Curriculum vitae  
Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru 

1



Curriculum vitae  
Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru 

2

Funcţia sau postul ocupat Îndrumător ştiinţific 
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Cercetări etno-folclorice de teren, achiziţionarea de obiecte de patrimoniu, organizarea sectorului, 

îndrumări de specialitate. 
Numele şi adresa angajatorului Muzeul Etnografic al Moldovei, Iaşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie culturală şi de patrimoniu 
 
 
 
Educaţie şi formare 

 
Perioada  1976-1978 
Calificarea / diploma obţinută  Doctor  
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Domeniul: etnologie 
Titlul tezei: Cântecul funerar şi contextul său etnografic pe Valea Şomuzului Mare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 

 
Perioada  1961-1966 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Licenţă 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Profilul: filologie 
Specializarea: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare 

 
 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: etnografie, folclor, etnologie, antropologie culturală. 
 
 
 

Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute  Franceză, engleză. 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Limba engleză  B

2 
Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 
Competenţe şi abilităţi sociale Expert în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist, 

format într-un institut de cercetare al Academiei Române.  
Posesor al unei activităţi didactice în învăţământul superior, în domeniul etnologiei. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Experienţă managerială ca şef de departament şi ca director al unui centru judeţean de specialitate. 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competenţele şi cunoştinţele personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi 
utilizarea procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt 
după cum urmează:  
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™);  
- utilizarea Internetului. 
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Anexe Am anexat copii conform cu originalul: diplomă de licenţă, diploma de master, lista 
publicaţiilor 

 


