EUROPEAN
CURRICULUM
VITAEFORMAT
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Nume

Dr.BRAN CAMELIA-NADIA

Adresă

Str. Elena Dragoi, nr.2-4

Telefon

+40-257219555

E-mail

camelia.bran@uav.ro

Naţionalitate

română

Date naşterii

08.11.1977

Pozitia dorita:
Experienta profesionala generală şi în proiecte cu finanţare Europeană şi naţională
Perioada
1.09.20151.10.200213.03.201524.10.201308.12.2011(de la present
20.04.2015
11.09.2015
24.04.2014
30.10.2012
până la)
Până în prezent
6 luni ;
6.02.201330.06.2013- 5
luni
1.10.201225.01.2013150 luni
1lună
4 luni
11 luni
Total :15 luni
Numele şi Universitatea
Universitatea
Universitatea
Centrul pentru
Universitatea
adresa
“Aurel Vlaicu” din
Resurse Etice
“Aurel Vlaicu “Aurel Vlaicu “Aurel Vlaicu” din
angajator Arad in cadrul Arad
Arad în cadrul
Arad în cadrul
şi solidare
ului
proiectului:
proiectului
(CRIES)
proiectului
SocioPlus PERFORMER,
Timişoara în
Erasmus
+
Servicii de
„Perspective ale
cadrul
„The suitcase,
pregătire,
formării
prin
proiectului :
the map and
documentare si
masterat a
« Rolul
the voyage of a
acces pentru
specialiştilor în
dialogului
youth worker ”,
studenți in
domeniul
social în
2014-2-RO01programe de
educaţiei timpurii
promovarea
KA205-013607
licența și masterat şi a şcolarităţii
incluziunii
în Sociologie și
mici la un nivel
sociale active”
Asistență Socială calitativ superior”, « POSDRU
POSDRU/156/1.2 POSDRU78671.2 /93/3.3/S/62.5
00
/G/139751
/S/62508
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1.10.200930.09.2011

2009,
noiembrieiunie 2010

2004-2006

24 luni

8 luni

24 luni

Universitatea
“Aurel Vlaicu
Arad
în
cadrul
proiectului
“European
Diploma in
Intercultural
Competence”
504637-LLP1-2009-1-FIERASMUSECDSP

Fundaţia
pentru
Dezvoltarea
Societăţii
Civile
(FDSC) în
cadrul
proiectului
Loenardo
Da Vinci
„Abordări
Inovatoare
în lucrul cu
copiii”

Universitat
ea “Aurel
Vlaicu
Arad
în
cadrul
proiectului
Determinare
a şi
ameliorarea
disfuncţiilor
în însuşirea
deprinderilor
de bază cititscris-socotit
la copii de 811ani
finanţat de

20022004

20022004

24 luni
24 luni
Asociaţia
Centrelor
Zonale
pentru
Educaţia
Adulţilor
Romania
în cadrul
proiectului
Grundtvig 1„Promoting
Social
Inclusion
through
Basic Skills
Learning”

Asociaţia
Centrelor
Zonale pentru
Educaţia
Adulţilor
Romania
Widening and
strengthening
the European
Dimenssion of
the Lifelong
Learning
Week
Movement
100924–CP–
1–2002-SI–
GRUNDTVIG

CNCSIS

–G1

Tipul
activităţii
sau
sectorul
de
activitate
• Funcţia
sau
postul
ocupat

Educaţie,
instituţie
publică

Educaţie,
instituţie
publică

Educaţiecercetaredezvoltare

Educaţie

Incluziune
socială

Educaţiecercetaredezvoltare

ONG

Educaţiecercetaredezvoltare

ONG
educaţie
permanentă

ONG educaţie
permanetă

Manager de
proiect

Expert în
învăţământ
Expert
implementare
curriculă

Expert în
învăţământ

Expert relaţii
sociale, expert
pe termen
lung ;
coordonator
local

Adjunct al
coordonatorul
ui din partea
UAV+
asigurarea
calităţii
curriculumului

Formator

Membră a
echipei de
păroiectcercetător

Coordonator
local Arad

Coordonator
naţional

Principale
le
activităţi
şi
responsa
bilităţi

Activități
de
coordonare a a
echipei
de
proiect
din
partea
UAV,
monitorizarea
realiyării
obiectivelor și
produselor,
participarea la
elaborarea
produselor
intelectuale,
raportare

octombrie2011prezent
Lector
universitar
Octombrie
2006septembrie
2011 asistent
universitar
Octombrie
2002septembrie
2006
preperator
universitar
Activitati de
recrutare
si
selectie
a
studentilor
pentru
programele de
licenta
si
master.
Activităţi
de
predare
în
domeniul
ştiinţelor
educaţiei,
Coordonarea
practicii
pedagogice a
studenţilor
Activităţi
de
formare iniţială
şi continuă a
cadrelor

Dezvotare
curriculă
Pilotare curricula
Predare discipline
în cadrul
programului de
masterat
Evaluare impact

Coordonator
local Arad
Activităţi de
coordonare şi
extindere
a
grupului Local
de
Lucru
Arad,
de
identificare şi
formulare a
indicatorilor de
bunăstare la
nivelul
Aradului,
coordonarea
elaborării şi
implementării
Planului Local
de Incluziune
Socială

Activităţi de
coordonare a
echipei UAV
în
identificarea
nevoilor
de
formare
la
nivel local în
ceea
ce
priveşte
competenţele
interculturale;
coordonarea
elaborării
materialelor
ce asigurau
calitatea
curriculumului

Participare
la doua
sesiuni de
formare de
formatori pe
tematica
Noile Nevoi
emergente
ale copiilor;
implementar
ea cursului
cu aceeaşi
tema la nivel
regional:întocmirea
raportului de
curs

Identificarea
elevilor cu
dificultati in
insusirea
deprinderilor
de baza;
contribuţie la
elaborarea
Ghidului
metodologic
de
intervenţie
psihopedago
gică
diferenţiată
pentru copiii
cu disfuncţii
în însuşirea
abilităţilor de
bază

:Colectarea
de
3
exemple de
bune practici
în domeniul
educaţiei
competenţel
or de bază
în
judeţul
Arad ;;
Susţinerea
unor sesiuni
de formare
la
nivel
naţional pe
tema
deprinderilor
de bază ;

Rolul meu a
constat
în
coordonarea
elaborării
„Manualului
Săptămânii
Educaţiei
Permanente
din Romania”,
în colaborare
cu celelalte
Centre Zonale
pentru
Educaţia
Adulţilor
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• Ajustarea
curriculelor în
vederea pilotării
• Pilotare
curricula
ajustată
prin
livrarea
de
module
pilot
către studenți
• Participare la
workshop-uri
tematice despre
analiza
rezultatelor
aplicării
instrumentelor
de testare și
validare
• Participare la
evenimentele
proiectului:

didactice din
învăţământul
preuniversitar:
Activităţi
de
cercetare
în
domeniul
psihologie
învăţării,
pedagogiei
universitare,
educaţia
adulţilor,
management
educaţional

workshop-uri,
conferințe, etc.
• Activităţi
administrative.
• Organizarea
de conferinţe;
participă
la
acestea.

EDUCATIE SI FORMARE ÎN CADRUL SITEMULUI FORMAL DE EDUCAŢIE
Perioada (de la - până
2004--2005
2005, octombrie-2009, iunie
la)
Numele
şi
tipul Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj- Universitatea „Aurel
instituţiei
de Napoca
Vlaicu” Arad
învăţământ
şi
al
organizaţiei
profesionale prin care
s-a realizat formarea
profesională

2001-2002

1997-2001

1992-1997

Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de
Sociologie şi Psihologie

Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de
Sociologie şi Psihologie

Şcoala Normală „Dimitrie
Ţichindeal” Arad,
Specializarea : Învăţătorieducatoare

Domeniul
studiat/aptitudini
ocupaţionale

Ştiinţele Educaţiei- Pedagogie
universitară

Management educaţional

Psihologia educaţiei
adulţilor

Socio-psiho-pedagogie

Vocaţional-pedagogic

Tipul
calificării/
diploma obţinută

Diplomă de doctor în ştiinţele
educaţiei

Diplomă de master

Diplomă de licenţă în
Pedagogie

Diplomă de bacalaureat

Nivelul de clasificare a
formei
de
instruire/invatamant

Studii postuniversitare de doctorat

Studii postuniversitare de
masterat

Diplomă de studii postuniversitare de
specializare „Psihologia
educaţiei adulţilor
curs post universitar de
specializare

Studii universitare de
licenţă

Studii liceale

EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN ULTIMII 5 ANI
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Perioada
(de la până la)

Numele
şi tipul
instituţiei
de
învăţămâ
nt şi al
organizaţ
iei
profesio
nale prin
care s-a
realizat
formarea
profesio
nală

Domeniu
l
studiat/a
ptitudini
ocupaţio
nale

Tipul
calificării
/ diploma
obţinută
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26-28 august
2015 - Cheia,
Prahova.

Restart
Camp

Edu

Conectarea
dezvoltarea și
colaborarea cu
sens a celor
care contribuie
la transformarea
educației din
România
Diploma de
participare

FEBRUARIEAPRILE 2014

Eurotraining
SRL.

2013,
septemb
rieianuarie
2014
prof.
Daniel
McFarla
nd,
Universit
atea
Standfor
d pe
coursera
.org

2013,
decembrie,ianuarie 2014

2013, 11-17
februarie

2012, 10-12 iunie

2012, 10- 12
mai

2011,
octombrie,

2011, 21-28
august

2010, aprilie
mai, curs de
Formator,

SIVECO +
ARTI
Asociaţia
Română a
Tinerilor cu
Iniţiativă în
cadrul
proiectului FII
tânăr
antreprenor
pentru viitor
online

Sinaia,
Romania,
participare la
programul
natíonal de
formare in
cadrul
proiectului
POS-DRU,
coordonat de
Ministerul
Educatiei
Nationale:
„Calitate,
Inovare,
Comunicare
în sistemul
de formare
continuă a
didacticienilo
r din
învăţământul
superior”

Universitatea”
Aurel Vlaicu” din
Arad– Facultatea
de Ştiinţe ale
Educaţiei,
Psihologie şi
Asistenţă Socială
şi I.S.B.E.F.
Italia: curs de
formare în cadrul
proiectului
„PERSPECTIVE
ALE FORMARII
PRIN
MASTERAT A
SPECIALISTILO
R DIN
DOMENIUL
EDUCATIEI
TIMPURII SI A
SCOLARITATII
MICI LA UN
NIVEL
CALITATIV
SUPERIOR
(PERFORMER)
Psihopedagogia
eductiei timpurii
si a scolaritătii
mici

Baile Felix –
« Metode
inovatoare
de
planificare şi
mobilizare
comunitară Atelier de
informare
privind
metode de
bună
practică în
domeniul
incluziunii
sociale în
vederea
implementări
i acestora la
nivel local „
susţinut de
Josue
Dusoulier,
Belgia

SC KAiZEN
SRL

participare la
Laboratorul de
Educatie
Nonformala,
Gura Portitei,
organizator
ANPCDEFP
+Tineret
in
Actiune

SC Fontium
SRL

Planificare şi
dezvoltare
comunitară

Managementu
l proiectelor

EDUCAŢIE
NONFORMAL
Ă

Formator

Diplomă de
participare

Diplomă de
participare

Certificat de
Manager de
Proiect +
Supliment
descriptiv al

Diplomă de
participare

Certificat de
Formator+
Supliment
descriptiv al
Certificatului

Managementu
l Resurselor
Umane

Dezvolta
re
organiza
tională

Managementu
l Resurselor
Umane

Comptente
in domeniul
didacticii

Certificat
Inspector
Resurse
Umane
recunoscut

Certificat
de
Absolvir
e

Certificat de
absolvire
Manger
Resurse
Umane

Certificat de
competentă
profesională
emis de
CNC

Minis5terul
Muncii şi
Ministerul
Educatiei

Certificatului,
recunoscut
MMFES si
MECT

, recunoscut
MMFES si
MECT

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

• abilitatea de a citi
C2
• abilitatea de a scrie
C2
• abilitatea de a vorbi
C2
APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE

C1
C1
C1

B2
B1
B1

Competenţe muzicale dobândite în cadrul corului Şcolii Normale „Dimitrie Ţichindeal” Arad (1992+1997) şi dezvoltate în
prezent prin aparteneţa la Corul Mixt al Facultăţii de Teologie al Universităţii „Aurel Vlaicu”

APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE

În calitate de cadru didactic şi formator am fost şi sunt implicată în activităţi care solicită competenţe de comunicare,
deschidere, toleranţă, sociabilitate, competenţe interculturale.

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

Am coordonat dezvoltarea unui Grup Local de Actiune compus din 26 de orghanizatii. Am creat si dezvoltat echipe de
lucru. Am organizat evenimente.
La locul actual de muncă contribui la organizarea unor seminarii, ateliere de lucru, activităţi extracurrriculare cu studenţii
şi adulţii. Am contribuit la organizarea workshopului Interculturalitatea în lumea contemporană. Am elaborat, implementat
si evaluat proiecte în domeniul educaţiei. Aceste experienţe au contribuit la dezvoltarea unor competenţe organizatorice,
manageriale.

APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE

Competenţe
în
utilizarea
Permis conducere categoria B

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE
Competente care nu au mai fost
mentionate anterior

Competenţe în utilizare SPSS dobândite pe parcursul elaborării tezei de doctorat
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Pcului

(MS

Windows-

Microsoft

OFFICE

2010,

Internet

)

