Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate

Română

Data naşterii

13 noiembrie 1978

Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2014- 2017
Asistent universitar doctor
- Seminarii, cursuri utilizare calculator (Suita Office: Word, Excel, Power Point, Access) cu studenţii
Universităţii din Bucureşti - cursuri de zi (licență și master)
- Laborator„Instruire Asistata de Calculator” (Platforma UDUTU, aplicația eAdventure), studenți ai
Universitatii din Bucuresti – cursuri de zi
- Laborator Google Apps for Education (GAFE), studenti ai Universitatii din Bucuresti – cursuri de zi
- Activitati de cercetare, teme principale: platforme educaționale, tehnologii informaționale, instruire
asistată de calculator
- Tutore la programul de studii Pedagogie
- Proiecte europene: management, implementare, cercetare.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Educaţie
2007- 2014
Asistent asociat
- Seminarii, cursuri operare calculator cu studenţii Universităţii din Bucureşti - cursuri de zi si
invatamânt la distanță
-Laborator „Instruire Asistata de Calculator, studentii Universitatii din Bucuresti – cursuri de zi si
invatamânt la distanță
- Curs şi seminar: „CV și interviu”, curs din pachetul opţional DPA (Dezvoltare Personală şi
Antreprenorială), pentru studenţii de la specializarea „Tehnologia Informaţiei” cursuri de zi şi ID
- Seminarii şi lucrări practice pentru informatică şi utilizarea calculatorului la studenţii Universităţii din
Bucureşti, Departamentului de Tehnologii, Master “Tehnologii Informatice în Educaţie”
- Proiecte europene: management, implementare, cercetare.
- Dezvoltare suporturi de curs in format eLearning.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă
B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sect. 5, Bucureşti
Educaţie
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2003-2014
Referent
- Proiecte de cercetare, cooperare pe plan naţional şi internaţional:
- documentare pe Internet asupra proiectelor naţionale şi internaţionale la care Departamentul
ID poate fi partener;
- gestionarea patrimoniului intelectual rezultat din proiectele coordonate/derulate în cadrul
Departamentului, în vederea valorificării rezultatelor.
- Programul ECDL
- instructor şi examinator ECDL
- asistenta în vederea pregătirii cursanţilor care urmează cursurile ECDL
- asigurarea accesului la cursurile ECDL a celor înscrişi în program
- organizarea examenelor ECDL(înscrierea cursanţilor, pretestare, supraveghere)
- Asistenţă/monitorizare examinări ECDL
- comunicarea prin intermediul platformei educaționale.
- Coordonarea activităţilor de machetare materiale suport, tehnoredactare computerizată, corectare de
texte, formatare.
- Sarcini complementare pentru buna desfăşurare a activităţii generale sau ocazionate de diverse
manifestări ştiinţifice, culturale sau de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii sau
Departamentului (conferinţe, prezentări publice a ofertei educaţionale a Departamentului, expoziţii,
târguri, etc.).
Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă
B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sect. 5, Bucureşti
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2011 –2014
Diplomă de doctor, domeniul Științe ale Educației. Titlul tezei de doctorat: “Instruirea în medii virtuale.
Platforme educaționale (sustinuta in decembrie 2014).
Metode și tehnici de cercetare;
Evaluarea calității programelor educaționale;
Pedagogie.
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
ISCED 8
2008-2010
Master – Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie
Interdisciplinar: Ştiinţe ale Educaţiei, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Tehnologii
ISCED 7
2005-2007
Conversie profesională
Informatică Aplicata
Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Tehnologii
ISCED 7
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

2002-2003
Master
Climatologie Aplicată şi protecţia mediului aerian
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie
ISCED 7
1998-2002
Licenţă
Ştiinţa Mediului
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie
ISCED 6
Noiembrie 2011 – Mai 2012

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire curs postuniversitar

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Asigurarea calității în învățământul superior, Modulul M 1.2. Asigurarea calității: standarde, proceduri
la nivel de programe de studiu și instituții

Numele si tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Universitatea din București, în cadrul proiectului “Formare continuă de tip blended learning” pentru
cadrele didactice”
2010

Calificarea / diploma obţinută

Manager de proiect

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Managementul proiectelor

Numele si tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

CNFPA–Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor
2010

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă ce recunoaşte competenţele pentru dobândirea titlului de Expert Evaluator Extern al ARACIS
pentru programele de studiu – învăţământ la distanţă.

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Metodologia ARACIS: standarde si indicatori de performanţă ARACIS pentru acreditarea / autorizarea
programelor educaţionale din învăţământul universitar, forma de învăţământ: învăţământ la distanţă.

Numele si tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

2009

Calificarea / diploma obţinuta

Formator

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Formarea formatorilor

Numele si tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CNFPA–Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba străină cunoscută
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Înţelegere
Ascultare
C2 Utilizator
experimentat

Vorbire

Citire
C2 Utilizator

Participare la
conversaţie
C1 Utilizator

experimentat

Discurs oral
C1 Utilizator

experimentat

experimentat

Scriere
Exprimare scrisă

C2 Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicare
-Comunicare directă şi mediată tehnologic
Colaborare
- Munca în echipă, rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, integrare rapidă în grupuri diferite,
adaptare la situaţii şi cerinţe diferite
Analiză
- Înţelegerea rapidă a problemelor, analiză secvenţială şi vedere de ansamblu, identificarea
posibilităţilor de rezolvare a diverselor situaţii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Competente organizatorice: management ID
-Organizare Conferintei Naționale “Acces și participare la educație, sub egida Centrului de Cercetare
și Promovare a Echității în Educație
- Întocmirea dosarelor de acreditare/autorizare pentru specializări din forma de învăţământ la distanţă,
conform metodologiei stabilite de ARACIS.
- Asistenţă la vizitele efectuate de către comisiile ARACIS în vederea autorizării / acreditării
programelor de studiu în forma de învăţământ la distanţă şi zi.
- Organizarea procesului de învăţământ la distanţă pentru studenţii specializărilor înscrişi în această
formă de învăţământ
- Stabilirea procedurilor de comunicare şi interacţiune dintre student - profesor, student-student pentru
studenții înscriși la învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă
- Organizarea examinărilor în timpul sesiunilor prevăzute în structura anului universitar
- Organizarea orarului semestrial
- Consiliere studenţi
- Prezentarea ofertei educaţionale a Departamentului de Învăţământ la Distanţă la manifestări interne
(târguri, expoziţii toate ediţiile inclusiv 2007) şi naţionale (Gaudeamus, Salonul de Carte şi Presă,
RIUF)
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Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, co-autor, autor unic şi participant:
- Conferinta Națională „Acces și participare la Educație”, București, 2017.
- International Conference "eLearning and software for education", Bucharest, Romania,
Edițiile: 2011 – 2017.
-International Conference on Adult Education, Iași, 2014
- International Conference „The Future of Education”, Florence, Italy, 2013
- IASTED conference “Computers and Advanced Technologies in Education (CATE)”, 2012.
-IADIS: International Association for Development on the Information Society, Ediţiile:
2007 – 2009
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Apărare, Secţiunea eLearning şi soft
educaţional, Bucureşti, Ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008
- Simpozion internaţional “Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente”,
CNFP, Bucuresti, 2008
-Conferinţa internaţională Tehnologii Informatice pe Platforme Inginereşti TEPE, Ediţiile 2005 şi 2007,
Bucureşti;
- Sesiunea ştiinţifică internaţională cu tema “Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în
învăţământ”, ASE, București, 2007
-E-competences for life, employment and education EDEN, Viena 2006
- ITI, Dubrovnic, 20-23 iunie 2006
-Education facing contemporary world issues, EDU-WORLD, Piteşti 2006, 2008, 2010.
-International NETTIES Conference, Timişoara, 2006
-International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Anadolu, Turkey, septembrie 2006
-International Conference on Virtual Learning, ICVL, Bucharest, Ediţiile 2006 şi 2007, 2010
-Simpozionul “Tehnologii Educaţionale pe Platforme Electronice” – Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, 2004
-Simpozionul national “Educatia astazi: noi exigente in scoli si universitati. Prioritati ale invatamantului
tehnic”, Politehnica Bucuresti, 2005
-Conferinta Nationala de eLearning “Educație și Internet”, Bucuresti, 2003, 2004
-Participare la seminarul internaţional EVS – European Virtual Seminar, 2002-2003
Project management:
-NetQ6 - Network for the Quality in Early Childhood Education from 0-6 years, Project number:
517837-LLP-1-2011-1-ES, (2011-2014), 2011-2014 coordonator RO
-PROACTIVE - Fostering Teachers' Creativity through Game-Based Learning, 2010 – 2012,
Coordonator RO;
- EFELSE - Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, 2009 – 2010 membru
în echipa proiectului;
-PUENTE, proiect internaţional SOCRATES MINERVA, 2006-2008, manager de proiect delegat;
-Participarea la training de managementul proiectelor organizat de Universitatea Bucureşti, august
2006;
-„Şcoala de proiecte” competiţia organizată de Universitatea din Bucureşti, participare cu proiectul
“Dezvoltare personală şi antreprenorială” – proiect acceptat- Durata proiectului: Iunie 2005 – Iulie
2006;
-Proiectul Educaţie şi Internet lansat în 2004 în Universitatea din Bucureşti;
-Participare la training de managementul proiectelor, organizat de Universitatea Bucureşti, “Şcoala de
proiecte”, aprilie 2005.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizarea aplicaţiilor Office
2006 – Certificat ECDL – Word avansat
2008 – Certificat ECDL – Power Point Avansat
2003 - Certificat ECDL standard (instructor)
Instructor ECDL
Examinator ECDL (atestat de ECDL România)
Utilizarea aplicațiilor educationale Google (GAFE: GDocs, GSlides, GSheets)
Administrare GClassroom.
Utilizare a platformei UDUTU, pentru crearea de cursuri online.
Editorul eAdventure, pentru crearea de jocuri educaționale
Utilizarea aplicației Wixsite, crearea și administrarea site-lui Centrului de Cercetare și Promovare a
Echității în Educație: https://echitateineducatie.wixsite.com/ccpee

Competenţe şi aptitudini artistice
Permisde conducere

Prezentare, abilităţi de redare.
Categ. B din 2005

Informaţii suplimentare Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Bdul Mihail Kogălniceanu, nr.
36-46, Sector 5, Bucureşti, România

Anexe

-

6

