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Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

SOLCAN ȘAROLTA
Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, Bucureşti

Telefon(oane)

021.314.53.89

Fax(uri)

021.310.06.80

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

saroltasolcan@gmail.com
română
12-04-1958
f

Locul de muncă vizat (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
/ Domeniul
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada Din 18. 02. 2008 profesor, prin Ordinul Ministrului nr.3669/07.04.2008.
2002-2008 conferenţiar
1996-2002 lector
1994-1996 asistent la Catedra de Istorie a Românilor din cadrul Facultăţii
de Istorie a Universităţii din Bucureşti
1987-1994 Asistent universitar la Institutul Politehnic
1981-1987 profesoară de istorie în învăţământul general şi gimnazial.
Doctoratul în 1994 cu tema “Populaţia Ţării Făgăraşului în secolul al XVIIlea“ sub conducerea academicianului Ştefan Ştefănescu.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Profesor universitar
Activitate didactică (cursuri generale, speciale, opționale și, seminarii) cu
studenții și masteranzii.
Coordonarea lucrărilor cadrelor didactice pentru gradul I.
Cercetare științifică. Participarea la reuniuni științifice intrnaționale și
interne.
Promovarea imaginii facultății și a universității.
Universitatea din București; Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5 Cod
poştal 050107, Bucureşti, România
Educație și cercetare a Universității din București

Educaţie şi formare 1994 doctorat Facultatea de Istorie a Universității din București

1977-1981 Facultatea de Istorie -Filosofie a Universității din București

Perioada

Calificarea / diploma
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1977-1981
1974-1977
1973-1974
1965-1973

Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității din București
Liceul ”Unirea” Brașov
Liceul ”Andrei Șaguna” din Brașov
Șc. Gen. nr.4 din Brașov

Doctor in istorie
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obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Istorie, demografie istorică, paleografie turco-osmană

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din București, Facultatea de Istorie-Filosofie

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi Receptivitate și capacitate de adaptare într-un mediu nou. Principul meu
competenţe este la baza oricărei realizări trebuie să stea profesionalismul, munca,
seriozitatea și comunicarea. Cunoștințe specialitate și interdisciplinare.
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

română

Maghiara, franceza, engleza
Înţelegere
Ascultare

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba maghiara

c2

c2

c2

c2

c1

Limba franceza,
engleza

b1

b2

b1

b1

B1

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Capacitatea de a colabora și coordona activitatea de cercetare (rezultate
foarte bune ale absolvenților și cadrelor didactice ale căror coordonator am
fost la examenele de licență și la disertație). Bun organizator al unor
activități științifice.
Abilități didactice, bună comunicare cu colaboratorii.
Am avut o foarte bună colaborare și cu reprezentanții instituțiilor și cu
studenții în stagiile de practica de specialitate a studenţilor din anii I-II
desfăşurată la Muzeul Ţăranului Român (2003/2004), Institutul de Istorie
“Nicolae Iorga” (an univ.2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a începe şi a duce la bun sfârşit un proiect.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Windows, Microsoft Office, Internet

Informaţii Membră a Centrului de Istoria Transilvaniei
Membră a Seminarului Metodologic “Dimitre Onciul”
suplimentare

Membră a Societăţii Române de Demografie Istorică (2012)
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Premii și distincții Premiul Academiei Române pentru ştiinţele istorice şi arheologie “Nicolae
Iorga” pe 2005 pentru carte Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara
Românească în Evul Mediu, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2005, 292p.
Granturi Director de grant Research Support Scheme of The Central European
University . Tema de cercetare: Făgăraş - Central and East european Life.
(1993-95)
Director de grant de la Institutul Europa din Budapesta. Tema de cercetare:
The impact of War upon the Serfs’ Families in Transylvania during the
Seventeenth Century.(1996)
Cursuri și seminarii a)curs general (modul)
“Relaţiile dintre Ţara Românească, Moldova şi
Transilvania în sec. XVIXVII”, din 2003-2005
“Cultură şi societate românească (sec. XVI-XVIII) (din 2006/2007,
2007/2008) 2010/2011
“Cultură şi societate românească. Relaţiile dintre Ţările Române în secolele
XVI-XVIII“ (2011-2015)
“Istoria cărţii şi tiparului” (secția Istoria Artei) (2007-2009, 2014/2015)
“Arta feudală în secolele XVII-XVIIIîn Ţările române“ (Istoria artei)
(2011/2012, sem II, an II)
b) cursuri speciale:
LICENȚĂ:Familia din Ţările Române în Evul Mediu.
Românii în sursele de expresie maghiară: omul şi societatea
Românii în sursele de expresie maghiară: satul şi oraşul
Domnia şi imaginea ei în sursele medievale
Femeile din Ţările Române în Evul Mediu
Societatea românească din sec al XVII-lea reflectată în
sursele de expresie maghiară.
MASTER (Masteratele: Studii Medievale & Istorie și Civilizație):
Transilvania între Europa Centrală şi Sud-Estică în
secolele XVII-XVIII (2008)
Statutul femeii în Evul mediu

(2006)

c) curs şi seminar de Paleografie maghiară
d) curs şi seminar de Limba surselor istorice: limba maghiară

e)cursul opţional: “Demografie istorică”
Participare la manifestări
ştiinţifice interne şi
-Realități demografice din Țările Române în secolul al XVII-lea
internaţionale:
în documentele transilvănene ale epocii la Conferința intrnațională,

„Realităţi istorice şi demografice în spaţiul românesc. In memoriam
Pavel DIMITRIU”, Institutul de Istorie la ASM, Chișinău, R. Moldova, 24
martie, 2015, Chișinău.
- Simbriile slugilor în Transilvania din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea.
conferința internațională a ”Marfuri, bani si
lefuri. Istoria preturilor si determinantii valorilor de schimb in Tarile
Romane, secolele XV-XIX”, Facultatea de Istorie a Universității din București,
Institutul de Arheologie al Academiei Romane – Iași, București, 7-8 mai 2015.
-Străin prin Țările Române în Evul mediu târziu, la simpozionul „Viaţa
cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX”, organizat de Universitatea ”Lucian Blaga” din
Sibiu, municipiul Sibiu,12-13 iunie 2015, Sibiu.
-Urbariile-oglinda societății românești din Transilvania
medievală, la Conferința anuală „Arhivele între cercetarea istorică și
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științele informației”, organizată de Academia de Poliție „A.I. Cuza”,
Facultatea de Arhivistică, 15 mai 2014.
-Aspecte din viața cotidiană în satele făgărășene ale
Brâncovenilor, la conferința internațională ”Brâncoveanu 300: epoca
brâncovenească la orizontul modernității românești”, organizată de
Facultatea de Istorie a Universității din București și Facultatea de
Arhivistică din cadrul Academii de Poliție ”A.I.Cuza”, 18-19 sept.2014,
București. (membru al comitetului științific de organizare)
-Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile
transilvănene maghiare și săsești din secolul al XVIII-lea la Sesiunea
Națională de comunicări științifice a Muzeului Județean Argeș, Ediția
XLV, Cumpăna 24-25 sept. 2014.
-Mixed Families of Greeks and Romanians in Walachia la
Conferința Internațională, „Intermarriage throughout History”, 5-8
iunie 2013, Cluj-Napoca, org de International Commission for
Historical Demography, Centrul pentru Studierea Populației Univ.
Babeș-Bolyai, Societatea de Română de Demografie Istorică.
-Familia și problema pribegiei în Țările Române la sfârșitul
Evului Mediu, la Școala de vară „Istorie, civilizație, cultură în spațiul
românesc”, Pitești, 5-6 iulie 2013, organizat de Universitatea din
Pitești, Facultatea de Științe Socio-Umane, Consiliul Județean Argeș,
Comisia de Istoria Orașelor din România, Pitești, 5-6 iulie 2013.
-Străinul în societatea din Țările Române în Evul Mediu, la
Colocviul Centrului de Studii Medievale, ”Orient şi Occident. Crearea
şi promovarea identităţilor în Europa medievală”, Universitatea
București, 8 noiembrie 2013.
-Impactul pandemiilor din secolul al XIV-lea asupra operei lui
Boccaccio, la Colocviul „Boccaccio în Europa. 700 de ani de la
nașterea autorului Decameronului” organizat de Centrul de Studii
Medievale, Universitatea București, 6 dec 2013.
-Diversitatea familiilor în satul românesc din secolul al XVII-lea,
comunicare la Școala de vară: „Istorie, cultură, civilizație în spațiul
românesc”, Pitești, 1-2 iunie 2012, organizată de Universitatea din
Pitești și Consiliul Județean Argeș
-Familiile sărace din Transilvania și vulnerabilitatea lor în fața
crizelor din secolul al XVII-lea, la Conferinţa ştiinţifică internaţională
de demografie istorică „Vulnerabilităţi ale populaţiei în spaţiul
românesc în secolele XVII-XXI”, organizată de Universitatea „Aurel
Vlaicu”, Consiliul Local al Municipiului Arad şi Asociaţia „Ştefan Cicio
Pop”, 27- 29 septembrie 2012, Arad.
- Child mortality in Bucharest during the first years of the 19 th
Century, la Conferinţa Internaţională, “Central Europe Population
History during the First Demographic Transition” organizată de
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea
Babeş-Bolyai, Centrul de Studierea Populaţiei, Universitatea “Karl
Franzens” din Graz, Cluj-Napoca, 7-10 aprilie 2011.
-Femeia în relaţiile dintre Ţările române, în cadrul “Conferinţele
Catedrei de istorie a românilor”, 19 aprilie, 2011.
-Aspecte de viaţă cotidiană din Transilvania secolelor XVII-XVIII
reflectate de procesele de vrăjitorie, în cadrul Conferinţei anuale a
Centrului de Istorie a Transilvaniei, 2011, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Istorie, 20 mai 2011.
-Familii nucleare, familii extinse în Transilvania sud-estică în
secolul al XVII-lea şi la începutul secolului al XVIII-lea la
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Familie, religie, lege:
dialog ştiinţific-identităţi şi politici”, organizată de Institutul de
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Istorie Socială ProMemoria, coord. Lilia Zabolotnaia, Alina
Felea, Chişinău, 9 nov, 2011
-Principii transilvăneni din prima jumătate a secolului al XVIIlea despre legitimarea poziţiei Transilvaniei în relaţiile cu Ţara
Românească şi Moldova, la Conferinţa Internaţională Retorica
politică modernă în Centrul şi Sud-Estul Europei. Origini şi forme de
manifestare (secolele XVI-XX), organizată de colectivul grantului
CNCSIS, nr. PNII-Idei 2205/2008 Cuvintele şi politica. Pamfletul şi
textul de propagandă în Principatele Române, coord conf. univ. dr.
Mihai Cojocariu, Maître de conferance Thomas Bouchet, lect. dr.
Cristian Ploscaru, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 6-8 octombrie 2011.

-Aspecte din viaţa socială a satelor transilvănene din
secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea la colocviul
internaţional “Studii de istorie sociala în România. Noi
perspective”,
organizat de Central
European University,
Facultatea de Istorie, Catedra de Istoria Românilor, 12-13 iunie
2010, Bucuresti.
- Alimentaţia în secolul al XVII-lea în Ţările române
la Conferinţa internaţională “Alimentaţia în spaţiul românesc, în
secolele XVII-XXI, între necesitate şi plăcere“, organizat de
Univ. “Aurel Vlaicu”, Primăria municipiului Arad, Asociaţia
“Ştefan Cicio Pop“, 23-25 sept. 2010, Arad. (moderator)
-Relaţiile dintre Ţările Române în opera lui Nicolae Iorga
la Dezbaterea dedicată omagierii personalităţii istoricului
Nicolae Iorga organizată de Catedra de Istoria Românilor,
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, 25 nov. 2010.
- Family and Household in Iasi at the Beginning of 19 th
Century, la Conferinţa internaţională “Families in Europe between the
19th and the 21th Centuries. From the Traditional Model to
Contemporary
PACS”,
organizată
de
Academia
Română,
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, ClujNapoca, 8-11 oct 2009.
-Impactul habitatului asupra situaţiei demografice în secolul
al XVII-lea. Studiu de caz: Ţara Făgăraşului, la conferinţa
internaţională “Habitat rural şi habitat urban în spaţiul românesc în
secolele XVII-XXI”, organizat de Univ. “Aurel Vlaicu” şi Primăria
municipiului Arad, 22-24 oct. 2009, Arad. (moderator)
-Femeile în pribegie, la conferinţa naţională “Feminitate şi
masculinitate. Aspecte ale culturilor de gen în România”, organizată
de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Catedra de
istoria românilor, Bucureşti, 8-10 mai 2008.
-Aspecte ale mişcării migratorii a populaţiei aservite de pe
domeniul Gurghiu în secolul al XVII-lea, la Conferinţa internaţională
“Emigranţi şi imigranţi în spaţiul românesc în secolele XVIIXXI“,organizat de Univ. “Aurel Vlaicu” şi Primăria municipiului Arad,
25-27 sept. 2008, Arad. (moderator)
-Urbariile şi conscripţiile ca izvoare ale demografiei istorice, la
masa rotundă “Norme şi tehnici de editare a izvoarelor istorice”,
organizată de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie,
Centrul de Editare a Izvoarelor Istorice “Arhiva Istorică a României”,
Centrul de Istorie a Transilvaniei, Bucureşti, 25 aprilie, 2007.
- Impactul modernizării asupra evoluţiei demografice. Studiu
de caz Drăguş, secolele XVII-XX, la Conferinţa internaţiomală
“Modernizarea în România în secolele XIX-XXI”,
organizată de
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Academia Română (Centrul de Studii Transilvane) şi Universitatea
“Babeş-Bolyai” (Facultatea de Istorie şi Filosafie, Centrul de Studiere
a Populaţiei), Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007.
-Văduva – cap de familie în societatea medievală din Ţările
Române, la “Fifth International Congress on Romanian Studies”,
organizat de Society for Romanian Studies, Univ. “Ovidius”
Constanţa, Constanţa, 25-28 iun. 2007
-Remedii folosite în timpul epidemiilor din secolul al XVII-lea în
Transilvania, la Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Epidemii,
calamităţi şi dezastre în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI.
Impact demografic şi mental”, organizat de Univ. “Aurel Vlaicu”,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Primăria municipilui Arad,
Consiliul Local Municipal Arad, Arad, 28-29 sept 2007.
-Aspecte din viaţa familiei moldoveneşti din secolul al XV-lea,
la Colocviul Internaţional “Ideologii politice şi reprezentări ale puterii
în Europa”, organizat de Universitatea “A. I. Cuza”, Iaşi 30 nov.–1 dec.
2007
-Divorţul în Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea şi în
primele decenii ale secolului al XVIII-lea, la Conferinţa internaţională
“Divorţialitatea şi întreruperea căsătoriei în spaţiul românesc în
secolele XVII-XXI”, organizat de Univ. “Aurel Vlaicu”, Facultatea de
Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Consiliul Local Municipal Arad, Arad, 1921 oct. 2006.
-Problema ilegitimităţii relaţiilor de cuplu în spaţiul
extracarpatic în secolul al XVII-lea, la Conferinţa “Concubinaj,
ilegitimitate, moralitate în secolele XVII-XX în spaţiul românesc ”,
organizat de Universitatea “Aurel Vlaicu”, Facultatea de Ştiinţe
Umaniste şi Sociale, Consiliul Local Municipal Arad, Arad, 7-8 oct,
2005.
-Populaţia domeniului Gilău în secolul al XVII-lea, la Conferinţa
Internaţională “Populaţia României. Trecut, prezent, viitor”, organizat
de Universitatea “Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul Cultural
Român, Cluj-Napoca, 19-22 oct. 2005
- Dezvoltarea demografică de pe domeniul Gilău prin prisma a
două urbarii inedite din 1663 şi 1676 , Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Istorie, Centrul de Editare a Izvoarelor Istorice “Arhiva
Istorică a României”, Centrul de Istorie a Transilvaniei, Bucureşti, 26
oct. 2005.
-Urbariile surse pentru demografia istorică a Transilvaniei,
Stadiul publicării lor. la Conferinţa ştiinţifică “Problemele şi
perspectivele editării surselor istorice în România”, organizată de
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Centrul de Editare
a Izvoarelor Istorice “Arhiva Istorică a României”, Centrul de Istorie a
Transilvaniei, Bucureşti, 23-24 apr. 2004.
-Relaţiile din cadrul cuplului în Evul Mediu în Ţările Române, la
sesiunea anuală de comunicări a cadrelor didactice şi a studenţilor
din Facultatea de Arhivistică “Societatea românească şi contactele
sale europene“, Bucureşti, 12 mai 2004.
-Structurile demo-economice din satele transilvănene în sec.
al XVII-lea.la dezbaterea Societăţii de Studii Istorice “Erasmus” şi a
Institutului Român de Istorie Recentă din 20 febr. 2003.

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

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

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
6

