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STÎNGU MIHAELA-MONICA

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tăţi)
Data nasterii
Sex

mihaela.stingu@fpse.unibuc.ro mihaela.stingu@gmail.com
Română
03.01.1986
feminin

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada Februarie 2012- prezent
Functia sau postul ocupat Asistent universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi Desfasurarea seminariilor: Metodologia cercetarii; Metode si tehnici de formare;
principale Pedagogie; Practica profesionala; Practica pedagogica
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație

Perioada

Februarie 2016-Ianuarie 2018

Functia sau postul ocupat

Specialist educație și formare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

realizarea centrului și a activităților de formare și organizare aferente
identificarea grupului țintă și definirea planului de acțiune pentru intervenții
recrutarea formatorilor și formare formatorilor
testarea și implementarea programelor propuse în instituțiile selectate
evaluarea și revizuirea modelului educațional RODA
realizarea de recomandări de politici către factorii de decizie privind
includerea bunăstării copiilor ca parametru în programele de educație

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Proiect RODAWELL

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație

1

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie 2016-Octombrie 2017
Cercetător
-

Elaborarea metodologiei de cercetare
Colectarea, analiza și interpretarea datelor
Elaborarea articole științifice
Organizarea de workshopuri

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Dezvoltare Formare în Învățământul Superior, Universitatea din
București – proiect Către politici educaționale bazate pe cercetare. Mecanisme de 2
mobilizare a cunoașterii și “brokering” al cercetării în educație (IMPACT2) PN-IIRU-TE- 2014-4-1605

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie-Iulie 2016
Expert științele educației
Elaborarea strategiei integrate de management a conflictului

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Proiect
CLIMAT-PEH059

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Iunie 2015 – Ianuarie 2016
Expert educație
-

consultanţă in vederea elaborarii unui studiu de impact privind desfasurarea
activităților din cadrul proiectelor „Program Educational de Sprijin pentru
Dezvoltarea Competentelor Cheie (FII PREGATIT)” și “Consiliere și Orientare
Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională - C.O.R.E.C.T”

Numele şi adresa angajatorului

SMART Integration S.R.L.

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Consultanță

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Aprilie-Iulie 2015
Field Data collection specialist
-

colectare de date din teren în cadrul School Attendance Initiative for the Education
Programme, ca o etapă pregătitoare pentru evaluarea sumativa SAI care urmează să
fie realizată în a doua parte a 2015

Numele şi adresa angajatorului

UNICEF România

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație

Perioada Octombrie 2014-prezent
Functia sau postul ocupat Cercetător
2

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Realizarea analizei sociologice de identificare a comunităților izolate pe baza
analizei indicatorilor sociologici relevanți
- Realizarea instrumentelor necesare pentru identificarea factorilor subiectivi
implicați în rezistența la adopția tehnologiei în școală
- Realizarea instrumentelor necesare pentru identificarea satisfacției elevilor și
profesorilor față de școală și modul în care utilizați tehnologia în școală

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Formare în Învățământul Superior, Universitatea din
București PN-II-PT-PCCA-2013-4
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

Martie-Aprilie 2015
-

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Dezvoltarea unei grile de evaluare a planurilor de lecție Google ale
profesorilor din diferite domenii din sistemul preuniversitar
Evaluarea a peste 500 de planuri de lecție

Education

Numele şi adresa angajatorului

Junior Achievement Young Enterprise Romania Str. Lisabona nr. 8, Sector 1,
București, 011787, Romania

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Evaluator

Perioada
Functia sau postul ocupat

Iunie-Decembrie 2014
Asistent implementare componenta REI

Activităţi şi responsabilităţi  Participă, alături de managerul de proiect, la activitățile generale de planificare,
principale coordonare şi promovare a proiectului, la asigurarea cadrului colaborativ inter
instituţional (cu MEN, instituţiile din sistemul de educaţie şi din alte sectoare
publice de interes pentru proiect)
 Asistă coordonatorul componentei în planificare, organizeazarea, coordonarea şi
monitorizarea activității din cadrul componentei REI.
 Urmăreşte elaborarea documentelor, realizarea obiectivelor şi atingerea
rezultatelor stabilite la nivelul componentei
 Pregătește, împreună cu coordonatorul de componentă, agenda întâlnirilor de
lucru și coordonează întâlnirile de lucru, verifică şi avizează documentele elaborate
în cadrul proiectului
 Asistă coorodnatorul în desfățurarea procesului de realizare a analizei nevoilor de
interoperabilitate între sistemele de gestiune existente (elaborarea specificațiilor
funcționale pentru dezvoltarea sistemului),
Numele şi adresa angajatorului

UEFISCDI

Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada Martie 2012 – Februarie 2015
Functia sau postul ocupat Formator, Cercetător

3

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

cercetare în domeniul educaţiei timpurii
elaboreaza suportul de curs si materialele necesare desfasurarii activitatii de
formare;
asigura asistenta in evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programului de
formare.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Proiect
RODACIE
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada

Iunie 2011-octombrie 2012

Functia sau postul ocupat Asistent de Proiect POS DRU ID 26646
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

responsabil cu activitatea administrativ-logistica necesara derularii
proiectului;
responsabil cu intocmirea dosarelor de acreditare pentru modulele propuse;
gestionarea documentelor care se realizeaza in cadrul activitatilor de
formare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Str. Ana Davila nr. 28, Bucureşti sector 5, telefon +031-425.34.45, +031-425.34.46,
Fax: +4021 3181550
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada Februarie- Iunie 2011
Functia sau postul ocupat Specialist dezvoltare comunitara proiect „Zone Prioritare de Educaţie”
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

sustinerea unor sesiuni de formare cu cadrele didactice in sensul dezvoltarii
comunitare și a unor activitati in domeniul dezvoltarii comunitare in
comunitatile selectate in cadrul proiectului;
sustinerea scolilor din comunitatile selectate in cadrul proiectului pentru a-si
dezvolta capacitatea de a-si promova activitatile desfasurate

Numele şi adresa angajatorului Centrul Educatia 2000+, Bucuresti
Tipul activitatii sau sectorul de Educatie/Training
activitate
Perioada 01.09.2011-05.12.2011
Functia sau postul ocupat Expert formare/structuri programe cadre didactice
Activităţi şi responsabilităţi
principale

 Studiul documentelor referitoare la politicile europene în domeniul formării
iniţiale şi continue
 Elaborarea instrumentelor de cercetare si prelucarrea a datelor
 Elaborarea raportului referitor la evaluarea programelor de formare
 Elaborarea suportului de curs Metodologia cercetării pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar;
 Facilitarea activitatilor de formare
 Derularera de activităţi de tutorat cu cadrele didactice implicate în cursul de
formare.

Numele şi adresa angajatorului MECTS POSDRU/3/1.3/S/2 ID:3777
4

Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.08.2011-31.10.2011
Functia sau postul ocupat Psihopedagog
Activităţi şi responsabilităţi
principale

 Analiza sistemelor europene de gestiune a formarii continue a cadrelor
didactice
 Analiza sistemului national de evidenta si management al formarii si
identificarea nevoilor informationale pentru diversele categorii de beneficiari


Validarea instrumentelor de colectare a datelor in vederea implementarii
etapei corespunzatoare a procesului de cercetare;



Determinarea modalitatilor de realizare a unor investigatii calitative, cu
implicarea beneficiarilor potentiali, pentru a structura informatii relevante
privind continutul si structura bazei de date
Corelarea informatiilor obtinute cu delimitarea profilului carierei didactice
în România



Numele şi adresa angajatorului S.C. Softwin S.R.L.
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada Ianuarie 2010- Mai 2010
Functia sau postul ocupat Specialist formare continuă POS DRU ID 26646
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Realizarea materialului suport pentru sesiunile în sală.
Asigurarea de asistenţă în vederea organizării şi derulării sesiunilor de
formare în sală.
Asigurarea de asistenta in evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programului de formare.
Desfasurarea demersurilor necesare pentru acreditarea programelor de
formare de catre Universitatea Bucuresti.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada Ianuarie 2010- Mai 2010
Functia sau postul ocupat Specialist analiza nevoi POS DRU ID 26646
Activităţi şi responsabilităţi - elaborarea metodologiei de cercetare pentru realizarea analizei de nevoi propuse
principale in cadrul proiectului;
- proiectarea si realizarea instrumentelor necesare analizei de nevoi;
- stabilirea unitatilor de invatare (teme si continuturi) pentru modulele de formare
propuse prin valorificarea rezultatelor obtinute;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Tipul activitatii sau sectorul de Educație
activitate
Perioada

Septembrie 2008-Decembrie 2008
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Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetător
Colaborator in cadrul proiectului " Rata de trecere de la un ciclu educational la
altul si rata de absolvire a unui ciclu educational- Perspective la nivelul scolii" din
cadrul Proiectului pentru Învatamant Rural finantat de Banca Mondiala si Guvernul
României
- colaborarea directa cu expertii locali (cadru didactic din fiecare judet participant)
in vederea stabilirii modalitatii de desfasurare a activitatii din fiecare scoala;
-selectarea elevilor si profesorilor ce au participat la interviurile individuale si de
grup;
- oprerator de teren (aplicare de interviuri individuale si de grup);
-prelucrarea datelor calitative si intocmirea raportului de cercetare de teren

Numele şi adresa angajatorului

Centrul Educatia 2000+, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educatie/ Training

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Decembrie 2007 – August 2008; Septembrie 2009- Octombrie 2009
Cercetător
Colaborator in cadrul proiectului "Scoala asa cum este - Cercetarea portretului
elevului, al profesorului si a interactiunii acestora"- colaborare Centrul Educatia
2000+ si UNICEF.
Responsabilitati:
- oprerator de teren (aplicare de chestionare, interviuri si coordonare focus grup
cu elevi si profesori);
- prelucrarea preliminara a datelor;
- intocmirea raportului de teren (descrierea amanuntita a fiecarei institutii scolare
in care s-a desfasurat proiectul, detalii despre cultura organizationala, observatii
legate de interactiunea dintre actorii educationali (profesor-profesor, profesorelev, elev-elev);
- colaborare in organizarea a doua dezbateri publice pe baza rezultatelor
intermediare si a conferintei de finalizare a proiectului de cercetare.

Numele şi adresa angajatorului

Centrul Educatia 2000+, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educatie/ Training

Educaţie şi formare
(termen lung)
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2010-septembrie
Doctor în Științele Educației
In serția profesională a cadrelor didactice stagiare, Mentoratul de stagiatură,
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Bucuresti

2008- 2010
Master- Formarea formatorilor
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Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Metode si tehnici de formarea, Comunicare şi negociere interculturală,
Managementul şi dezvoltarea carierei, Managementul proiectelor, Blended
learning, Proiectarea şi evaluarea programelor de formare, Formarea formatorilor:
metode şi tehnici
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

2005 - 2008
Licenta- Stiintele Educatiei
Management educational, Managementul resurselor umane, Politici educationale,
Metodologia cercetarii
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Bucuresti

Studii de scurtă durată
Numele şi tipul instituţiei de International Association for The Evaluation of Educational Achievement, IEA Data
învăţământ / furnizorului de Processing and Research Center
formare
Perioada 8-10 Octombrie 2012, 22-24 Octombrie 2012, 26-28 martie 2013, Mai 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate / Metode statistice în analiza bazelor de date rezultate din evaluări internaționale
competenţe profesionale (TIMSS, PIRLS)
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de World Wide Higher Education Microsoft
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Limba(i) maternă(e)

Noiembrie 2013
Certificat
Microsoft Technology Enriched Instruction

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

C2

C2

C2

C2

C2

Limba germana

B2

B2

B1

A2

B1
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Proiecte de cercetare
1. IRIS - Servicii educaționale de calitate pentru elevi și cadre didactice din zone defavorizate prin
intermediul tehnologiilor de teleprezență - PN-II-PT-PCCA-2013-4 (membru în echipa de proiect)
2. Către politici educaționale bazate pe cercetare. Mecanisme de mobilizare a cunoașterii și “brokering” al
cercetării în educație (IMPACT2) PN-II-RU-TE- 2014-4-1605 (membru în echipa de proiect)

Proiecte LLL și Erasmus +
1. Leonardo da Vinci - Strengthening European Inter-Disciplinary and Inter-Organizational Practice
towards Inclusion, LLP-LdV/PAR/2011/RO/083 (2011-2013, membru în echipa de proiect)
2. Erasmus +/HEI Inter-Professional module – co-created by marginalised youth, practitioners, 540613-LLP1-2013-1DK-ERASMUS-EQR (2013-2016, membru în echipa de proiect)
3. Erasmus +/Laboratory for Policies and Practices of Social Development in Higher Education” with the
acronym “ACCESS4ALL, 2015‐1‐ES01‐KA203‐015970 (2016-2019, membru în echipa de proiect)
4. Erasmus +/ Promoting teachers' success in their induction period – PROTEACH 573877-EPP-1-2016-1-ILEPPKA2-CBHE-JP (2016-2019, director proiect)
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