Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Iordache Dragoş Daniel
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

Bulevardul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, Romania
40-21-316-07-36
+40-21-316-10-30
iordache@ici.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

8 Martie 1978

Sex

M

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

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

Noiembrie 2006 – Prezent
Cercetător științific gradul II, (din noiembrie 2017)
Cercetător științific gradul III, (din iunie 2015)
Cercetător științific (din noiembrie 2009)
Psiholog (Noiembrie 2006 – Octombrie 2009)
Cercetare şi dezvoltare în următoarele domenii de interes: evaluarea utilizabilității, proiectarea
centrată pe utilizator, sisteme de e-learning, realitate augmentată, rețele sociale online.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, Romania
Cercetare-Dezvoltare
Februarie 2012- Prezent
Lector
Cursuri, Seminarii:
- Instruire în medii virtuale
- Instruire asistată de calculator;
- Blended learning.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Romania
Educație
Octombrie 2014 - Septembrie 2015
Cadru didactic asociat
Cursuri, Seminarii:
- Instruire asistată de calculator.
Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB), Romania

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

Educație
Octombrie 2010 – Septembrie 2011
Cadru didactic asociat
Cursuri, Seminarii în cadrul Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice
Universitatea Ecologică din Bucureşti (UEB), Romania
Educație
Septembrie 2005 - Octombrie 2006

Funcţia sau postul ocupat

Profesor Psihopedagog

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consiliere educațională

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Bucureşti, Romania
Educație
Septembrie 2004 – Septembrie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Profesor Psihopedagog

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consiliere educațională

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Școala Nr. 64 “Ferdinand I”, Bucureşti, Romania
Educație

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

Octombrie 2007 – Octombrie 2011
Diplomă de Doctor
Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii doctorale

Perioada

Iunie – Iulie 2008

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

Proiectarea si evaluarea de sisteme interactive inovatoare (Designing and Evaluating InnoVative
Interactive SystEms - DEVISE)
Centrul Universitar Bertinoro (Forli-Cesena), Italia
Training interdisciplinar trans-sectorial
Octombrie 2004 – Iunie 2006
Diplomă de Master
Consiliere educațională
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Studii Masterale

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

Octombrie 2000 – Iunie 2004
Diplomă de licență
Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Franceză

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale Membru al asociatiilor profesionale:



Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru în Asociaţia Psihologilor din 2005
Membru ACM SIGCHI-Romania (RoCHI) din 2006.

Proiecte internaţionale de cercetare
1. User Interface eXtensible Mark-up Language – UsiXML (2008026 Eureka Cluster ITEA 2), 20092012.
2. FP6-027039 – ARiSE (Augmented Reality in Scool Environments), 2006-2009.
3. New integrated training system on Insurance Intermediary, Erasmus+ Project
Proiecte de cercetare coordonate
1. Metode de analiză a impactului social media asupra proceselor în e-Guvernare;
2. Metode și instrumente de evaluare a siturilor web pentru rețele sociale ca surse de “big data”
3. Metode și modele de evaluare a rețelelor sociale ca instrumente de facilitare a activităților de
instruire Iul-dec. 2017
Proiecte naţionale de cercetare
1. PN 101/2016 Modele și instrumente de evaluare a acceptării și utilizării rețelelor sociale online;
2. TIC în sănătate - Analiza comparativă a soluţiilor de eHealth în statele membre şi modele de
succes pe plan mondial;
3. CCS146 – Securitatea Cibernetică – Securitatea Reţelelor şi a Sistemelor Informatice: “Scenarii
şi soluţii privind soluţionarea incidentelor de Securitate-gestionarea incidentelor la nivel national
cu potential impact la scară largă”;
4. Aplicaţie pentru conversia din text în voce sintetică cu recunoaşterea automată a limbii (iT2V) C337/2013;
5. Metode şi tehnici avansate pentru evaluarea utilizabilităţii, valorii educaţionale şi motivaţionale a
sistemelor de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită (PN 203/2013);
6. Modele şi metode de evaluare a acceptanţei tehnologiilor şi serviciilor e-Government
7. Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning (e-LearnQ);
8. Tehnici şi instrumente avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii de e-learning bazate pe realitate
îmbogăţită (PN503/2009);
9. Metodologie pentru evaluarea utilizabilităţii aplicaţiilor informatice (PS MCTI 49/2008);
10. Studiu privind accesibilitatea şi ergonomia soluţiilor de e-Government (270/2008);
11. Metode şi instrumente avansate pentru evaluarea calităţii ergonomice a interfeţelor web (PN501 /
2006);
12. Metode si instrumente pentru crearea de interfețe multimodale, necesare dezvoltarii sistemelor
informatice inclusive, cu grad ridicat de accesibilitate - PRO-INCLUSIV (CEEX 111).

Competenţe şi aptitudini tehnice Preşedinte Comitet de Program
Conferinţa Română de Interacţiune Om-Calculator – ROCHI 2014
Membru în Comitetul de Program / Reviewer
Conferinţa Română de Interacţiune Om-Calculator – RoCHI 2011, RoCHI 2012, RoCHI 2013, RoCHI
2014, RoCHI 2015, RoCHI 2016.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Instrumente software: SPSS for Windows, AMOS, LISREL, CTT.
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Metode de evaluare a utilizabilității (evaluare euristică, testare cu utilizatori, modelare bazată pe
ecuații structurale).
Publicații
1 volum coordonat, 3 capitole de cărți, 8 lucrări indexate ISI și peste 30 de articole la reviste de
specialitate și conferințe naționale și internaționale.
Lista publicațiilor poate fi accesată la http://rochi.ici.ro/iordache/iordachePub.htm

Permis de conducere

Permis categoria B

Informaţii suplimentare

Data: 05.01.2018

Dragoş Daniel Iordache

