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Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar, Decan Facultatea de Ştiinţe al Educaţiei, Universitatea din Piteşti
predarea, în calitate de profesor universitar, a cursurilor de: Fundamentele pedagogiei.Teoria şi
metodologia curriculumului; Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării la programul
de licenta Pedagogia învățământului primar și preșcolar
predarea, în calitate de profesor universitar, a cursurilor de: M anagementul comunicarii, Politici
educationale la programe de master din domeniul stiintelor educatiei
2014-2016 – Coordonator naționalal proiectului european “On the road to entrepreneurial fluency
in teacher education (Teacher 2020)” 2014-2016, Erasmus+ 2014-1-ES01-KA201-004463,
Coordonator: University of Girona- Spain, Parteneri: VIA University College - Denmark , Global School
Support -Denmark , Draga School - Spain, Glasgow University - UK , Secondary Technical School
Otrokovice - Czech Republic, University of Pitesti - Romania , Associazione Centro Studi Città di
Foligno -Italy, Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale di Spoleto –Italy, Web:
www.teacher2020.eu
Manager adjunct - proiectului POSDRU/156/1.2/G/140570 cu titlul „Competente pentru cariera ta”,
beneficiar: Universitatea din Piteşti, perioada de derularea a proiectului: 2014 – 2015; www.compipp.ro
Coordonator partener - proiect Parent’s informal networks for early childhood learning [PINECL],
GRUNDTVIG
project, 543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3—KA3MP, coordonator principal: M eath
Partnership (M CRSDP), Irlanda, perioada de derularea a proiectului: 2013 – 2015; www.pinecl.eu,
www.parentsacademy.eu
Expert – formator, în perioada 2012 – 2013, în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/40784 cu titlul
„TOTTA VITA SCHOLA EST”, beneficiar: Universitatea din Piteşti, perioada de derularea a proiectului:
2011 – 2013, www.tvse.ro
Expert – formatori de mentori, în perioada martie – decembrie 2013 în cadrul proiectului
POSDRU/57/1.3/S/36525 cu titlul „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de
inserţie profesională a cadrelor didactice”, beneficiar: M inisterul Educaţiei Naţionale, perioada de
derularea a proiectului: 2010 – 2013
Evaluator naţional, domeniul Ştiinţele Educaţiei, Agenţia de Credite şi Burse de Studii, M inisterul
Educaţiei Naţionale

Perioada 2007 – 2012
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Profesor universitar, Director DPPD
Activităţi didactice:
o predarea, în calitate de profesor universitar, a cursurilor de: Psihologia educaţiei;
Fundamentele pedagogiei.Teoria şi metodologia curriculumului; Teoria şi metodologia
instruirii. Teoria şi metodologia evaluării.
o asociat al Facultatii de Educatie fizica si Sport pentru sustinerea cursului de
“Psihopedagogie” (începând cu anul univ. 2006 -2007)
o profesor inivitat pentru susţinerea unor prelegeri la Universite Jules Verne, Picardie din
Amiens, Franţa (2005)
Activităţi de formare continuă a personalului didactic:
o director şi formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic
COM DIDACT, M anagement şi Comunicare, Formarea îndrumătorilor de practică
pedagogică – Practicum, Calitate în educaţie, acreditate de către Centrul Naţional de
Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar din cadrul M inisterului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Activităţi publicistice :
o autoare a mai bine de 20 articole publicate în reviste de profil sau prezentate la
Conferinţe naţionale şi internaţionale
o autor şi co-autor al mai multor cărţi: 2 cărţi ca unic autor, 1 carte în calitate de co-autor,
1 carte în calitate de coordonator, o broşură (cu ISBN) pentru uzul studenţilor
Activităţi de coordonare a unor publicaţii de profil :
o redactor şef al Scientific Bulletin - Education Sciences Series, Editura Universităţii din
Piteşti, (acreditat CNCSIS pe poziţia C)
o începând cu anul 2002 - redactor şef al publicaţiei Învăţământul primar, Editura
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene,

“M iniped”, Bucureşti (publicaţie acreditată CNCSIS pe poziţia C) şi redactor şef al
suplimentului acesteia “Laborator metodic preşcolar”
o începând cu anul 2003 - membru în colectivul de redacţie al revistei “Iniţial” - publicaţie
de informare şi opinie pentru învăţământul pre/primar care apare la Bacău
Activităţi de cercetare:
- membru în colectivul de cercetare din cadrul proiectului european EUPECO European Pedagogical College in Adult Education and Training” Ref. no. 90403CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1. Perioada: 2001-2003, cu o prelungire în 20032004.
- membru în colectivul de cercetare din cadrul proiectului european EUPECO
PRIVET - Promoting regular improvement of teachers’ qualification in technical
vocational schools.Tipul proiectului: Leonardo da Vinci - project pilot, Numarul de
referinta: 2002-BG/02/B/F/PP-132041; Valoarea totala a contractului: 375478 Euro;
valoarea totala a proiectului pentru Universitatea din Pitesti: 48817 Euro
- Membru în echipa proiectului Development of Systems for Vocational Teacher
Qualification Improvement [PROPETO], Leonardo da Vinci – pilot project, Ref. no.:
LT/06/B/F/PP-17/009, promotor şi coordonator al proiectului -: Centre for Vocational
Education and Research at Vytautas M agnus University, Lithuania, perioada de
derularea a proiectului: 2007 – 2009; web: www.die.ro/index.php?i=73
- Expert - elaborare standarde pentru funcţia de profesor, în perioada septembrie –
noiembrie 2011 în cadrul proiectului POSDRU/3/1.3/S/2, cu titlul „Restructurarea
sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, coordonator
M inisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, perioada de derularea a
proiectului: 2010 – 2013
-Coordonator național proiect Development of of Innovative Methods of Training
the Trainers [ARTIT], GRUNDTVIG project, 509927-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIGGM P, coordonator general proiect: Hellenic Adult Education Association, Grecia,
perioada de derularea a proiectului: 2010 – 2012; web: http://www.artit.eu/index3.html
- Coordonator partener, în perioada 2010 – 2013, în cadrul proiectului POSDRU / 87 /
1.3 / S /63709 cu titlul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare
continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, beneficiar: M inisterul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, perioada de derularea a proiectului: 2010
– 2013
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Membru în comisii la nivelul MECT:
- 2007- membru M ECT pentru actualizarea si completarea programelor de perfectionare pentru
specializarile la care se sustin grade didactice
- 2008- comisia naţională de revizuire a M etodologiei formarii continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, coordonată de Direcţia Generală Formare Continuă din cadrul
M inisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
- 2008 - delegat de către M EdCT in Comisia Europeană de lucru pe tema “VET teachers as
changing agents towards the autonomy of VET Schools”, Bled, Slovenia
- din 2008 - comisia de evaluare pt titularizare in inv preuniversitar educatoare
- 2008 – 2010 membru CNATDCU – Comisia de solutionare a contestatiilor
- din 2007- expert evakuator Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul
Superior (ARACIS)
-

activităţi ca evaluator:
o în comisii de finalizare a studiilor
o în comisii de acordare a gradelor didactice (definitivat, gr.did.II, gradul did.I)
o în comisii de acordare a titlurilor universitare: preparator, asistent, lector, conferenţiar,
profesor
o în comisii de acordare a titlului ştiinţific de “doctor”

Iniţiator şi organizator al unor Conferinţe internaţionale (poziţia de secretar ştiinţific al acestora):
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2004), Piteşti, 3-5 iunie 2004
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2006), Piteşti, 1-3 iunie 2006
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2008), Piteşti, 5-8 iunie 2008
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2010), Piteşti, 8-9 octombrie 2010
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2012), Piteşti, 29 noiembrie - 1 decembrie 2012
o Conferinţa Internaţională cu tema Education Facing the Contemporary World Issues
[EDU WORLD 2014), Piteşti, 8-9 noiembrie 2014
II. RESPONSABILITĂŢI:
o secretar ştiinţific al DPPD al Universităţii din Piteşti (UPIT) între 2000-2004
o Director al DPPD între 2004 -2008
o M embru al Senatului UPIT
o M embru al Consiliului Academic, al Consiliului de Administraţie, al Consiliului
Cercetării,al Comisiei pentru asigurarea Calităţii din cadrul UPIT
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Funcţia
principale

Activităţi

Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru pregătirea Personalului Didactic (DPPD), str. Târgu
din Vale, nr.1, Piteşti, jud. Argeş, România, www.dppdpitesti.ro,
Educaţie, formare

Perioada 1994– 2003
sau postul ocupat Lector universitar

şi

responsabilităţi ACTIVITĂŢI

Activităţi didactice (între 1994-2003) :
o Cursuri şi seminarii de: psihologia educaţiei, pedagogie şi metodică, „Fundamentele
pedagogiei. Teoria educaţiei”, „Teoria instruirii. Teoria şi metodologia evaluării”
o Prezentarea unor prelegeri, ca profesor invitat la Universite Jules Verne, Picardie din
Amiens, Franţa în 2002
o Prezentarea unei prelegeri, ca profesor invitat la M etropolitan University din Leeds,
Anglia în 2001
Activităţi de formare continuă a personalului didactic în colaborare cu ISJ Argeş (între 19942003)
o Activităţile s-au derulat anual, prin programe cu caracter autonom, stabilite la nivelul
Universităţii din Piteşti
Activităţi publicistice (între 1994-2003)
o Realizarea a aprox. 25 articole publicate în reviste de specialitate şi prezentate la
Conferinţe cu caracter naţional
o Publicarea unor carti şi a unor broşuri cu ISBN: o carte în calitate de unic autor, o carte
în calitate de prim autor, o broşură (cu ISBN) pentru uzul profesorilor
Activităţi de cercetare (între 1994-2003) :
o membru în colectivele de cercetare din cadrul unor proiecte europene:
- DIVERMATTIT Training MATerials for Secondary School Initial Teachers Training
to cope with DIVERsity (94414-CP-1-ES-COMENIUS-C21). Proiectul a fost derulat
între 2001-2003. Valoarea totală a contractului fiind de 184 835 euro.
- ECTS in LLL European Credits Transfer System in Life Long Learning (90642CP-1-2001-UK-GRUNDTVIG-G1); Proiectul s-a derulat în perioada 2001-2003 .
Valoarea totală a contractului .fiind de 331550 euro.
Activităţi de coordonare a unor publicaţii de profil
o Redactor şef al publicaţiei „PAIDEIA – revistă de consiliere psihopedagogică şi
metodică” – in intervalul 1999-2003
II. RESPONSABILITĂŢI:
o director al DPPD in intervalul 1999-2000
o membru al senatului Universităţii din Piteşti
o secretar ştiinţific al DPPD in intervalul 2000 -2003

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru pregătirea Personalului Didactic (DPPD), str. Târgu din
Vale, nr.1, Piteşti, jud. Argeş, România, www.dppdpitesti.ro,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, formare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1992 - 1994
Lector (şef lucrări), titular
Activităţi didactice: susţinerea cursurilor de: psihologie militară, pedagogie, psihosociologia conducerii
Institutul M ilitar de Auto „M ircea cel Batrân”, Piteşti,
Ştiinţele educaţiei şi psihosociologie

Perioada 1979-1992
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare a disciplinelor: istorie, cunoştinţe socio-economice, cunoştinţe socio-politice,
principale constituţie, filosofie, economie politică, psihologie
Numele şi adresa angajatorului Şcoala gen. M ărăcineni / Grup Şcolar M ărăcineni
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ştiinţe socio-umane
Perioada 1978 -1979
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Funcţia sau postul ocupat Profesor
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare: istorie
principale
Numele şi adresa angajatorului Liceul de Petrol, Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ştiinţe socio-umane

Educaţie şi formare
Perioada 1993-1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în ştiinţele educaţiei
Disciplinele principale studiate / teza: „Comunicarea didactică - factor
competenţe profesionale dobândite
ştiinţific: prof.univ.dr. Ion T. Radu

de eficientizare a procesului instructiv-educativ”, Coordonator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 2004
Certificat de „Instructor acreditat Advance E-learning AeL ”

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / Instruire
competenţe profesionale dobândite

Asistată de Calculator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
SC SIVECO ROM ANIA SA,
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 4
internaţională

Calificarea / diploma

Perioada 2001
obţinută
Certificat absolvire curs postuniversitar de formare în psihoterapie experienţială (modulul I, 20 ore)

Disciplinele principale studiate / Psihologie
competenţe profesionale dobândite

(Psihoterapie)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Societatea de Psihoterapie Experienţială Română
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 4
internaţională
Perioada 1974-1978
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă în Ştiinţele educaţiei: specializarea Pedagogie - Engleză

Disciplinele principale studiate / Fundamentele pedagogiei, Teoria şi
competenţe profesionale dobândite
Teoria şi metodologia instruirii, etc.

metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia evaluării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie - Filozofie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Calificarea / diploma

Perioada 1970-1974
obţinută
Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Secţia Uman

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul teoretic Zinca Golescu” , Piteşti.
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
ISCED 3
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba engleză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Abilităţi de comunicare interpersonală şi de lucru în echipă, asumare de responsabilităţi
Iniţiativă, abilităţi de coordonare/control/evaluare, abilităţi în domeniul teambuildingului
Utilizare fax, copiator, videoproiector
Operare calculator Office (word, powerpoint, acces); navigare pe internet
Responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de analiză şi sinteză, spirit antreprenorial.
Nu

Informaţii suplimentare -
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