CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

OANCEA T. MARIUS CLAUDIU
Loc. Aldeşti, nr. 193, com. Bîrsa, judeţul Arad, România
0257320838; 0746053838
oanceaclau@yahoo.com
Română
30.04.1970

Experienţă profesională
• Perioada (de la - până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

1.09.1996 - în prezent
Liceul Teoretic Sebiş
Învăţământ
Profesor de geografie
Predare, evaluare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)

anul şcolar 2015-2016
Casa Corpului Didactic Arad
Programul de formare Optimizarea actului de predare-învăţare la disciplina
geografie
Certificat
2011-2012
MECTS, Univ. Bucureşti
Programul de formare în didactica specialităţii Geografie
Certificat de participare
2010-2012
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică
Masterat
2-3 decembrie 2005
Casa Corpului Didactic Arad
Lectorat la cursul de formare “Metode active de învăţare”
Adeverinţă
15.11.2003-1.07.2004
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
Managerul noii şcoli româneşti
Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic
2002-2003
Universitatea “Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca
Predarea Geografiei
Certificat de acordare a gradului didactic I
1996-2002
Universitatea “Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca
Geografie
Diplomă de doctor – Doctor
1996-1998
Universitatea de Vest din Timişoara
Geografie
Certificat de acordare a gradului didactic definitiv
1995-1996
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• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite
Perioada (de la - până la)
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări însuşite
• Numele calificării primite

Universitatea “Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca
Geografie Umană
Diplomă de studii aprofundate/Masterat
1990-1995
Universitatea “Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie
Geografie
Dipomă de licenţă

LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Română
Franceză
Bine
Bine
Satisfăcător

• Numele şi adresa
UNIVERSITĂŢII
• Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
• Funcţia sau postul
ocupat

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluţiei, nr. 77,310130 Arad. România
-

activitate didactică în sfera geografiei şi a didacticii geografiei;
cercetare aplicată în domeniul geografic;
2006- prezent – profesor asociat, lector universitar doctor la Facultatea de Ştiinţele
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

- APTITUDINI SI COMPETENŢE SOCIALE
- o bună comunicare cu elevii şi părinţii acestora, dar şi cu comitetul managerial al instituţiei;
- sunt diriginte din anul 1996 având ocazia să consiliez clase de ciclu gimnazial şi liceal,cu componentă socială diversificată,
contribuind la dezvoltarea abilităţilor impuse de acest proces educativ;
- aptitudini şi competenţe privind munca în echipă fiind membru în senatul universităţii şi cel al facultăţii, pe parcursul desfăşurări
studiilor universitare; de asemenea am îndeplinit şi funcţia de şef de cămin studenţesc
- participarea la activităţi de voluntariat coordonate de organizaţia Salvaţi Copiii România, în cadrul proiectului Safer Internet Plus,
finanţat de Comisia Europeană, în calitate de Voluntar Sigur. Info, vizând activităţi de conţtientizare şi informare cu privire la
beneficiile şi riscurile mediului online;
- coordonarea elevilor şi participarea la activităţi de voluntariat din cadrul S.N.A.C (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară) în
anii şcolari 2014/2015 şi 2015-2016;
APTITUDINI SI COMPETENŢE ORGANIZATORICE
-posed bune aptitudini şi competenţe organizatorice dobândite atât pe parcursul anilor de activitate cât şi prin intermediul
perfecţionărilor pe această linie; am condus un P.F., fac parte din diferite comitete la nivel de unitate, respectiv comunitate
- am coordonat activitatea de participare la mai multe programe iniţiate de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie,
începând cu anul 2002 şi până în prezent;
- aptitudinile şi competenţele organizatorice le exercit şi prin îndeplinirea funcţiei de lider sindical;
- am coordonat mai multe echipe partcipante la concursul “Europa la liceu”.
APTITUDINI SI COMPETENŢE TEHNICE
- posed cunoştinţe de utilizare a computerului;
- posed cunoştinţe pentru procesul de predare-învăţare în sistem AEL, gimnaziu
PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Lucrări publicate:-articole/ studii de specialitate:
1. Oancea, M. (1998), ConsideraŃii privind organizarea spaţiului geografic în Depresiunea Zarand, Studia Universitatis “Vasile Goldiş”,
nr. 8, Arad;
2. Oancea, M. (1999), Consideraţii geografice privind evoluţia numerică a populaţiei din Depresiunea Zarand, Studia Universitatis
“Vasile Goldiş”, nr. 9, Seria B, Arad;
3. Oancea, M. (2000), Structura naţională a populaţiei din Depresiunea Zarand, Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, nr. 10,
Seria B, Arad;
4. Oancea, M. (2001), Structura confesională a populaţiei în Depresiunea Zarandului, Studia U.V.G., nr. 11, seria A, Arad;
5. Oancea, M., Oancea, Rozalia Ana (2001), Moneasa – o localitate în atenţia fundaţiei culturale regale “Regele Mihai I”, Studia
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U.V.G., nr.11, seria A, Arad;
6. Oancea, M. (2002), Depresiunea Zarand. Regionare geodemografică, Studia U.B.B., Geographia, anul XLVII, 1, ClujNapoca;
7. Oancea, M. (2003), Depresiunea Zarand. Structura populaţiei pe sexe, Studia U.B.B, Geographia, anul XLVIII, 1, ClujNapoca.
8. Oancea M. C., Brad Floare (2004), Zona Moneasa- caracteristici orografice, GEIS- referate şi comunicări de geografie, vol. 9, Ed.
Casei Corpului Didactic, Deva;
9. Oancea M.C., Pop M., (2010), Energii alternative, Revista „Ştiinţa e putere”, mai 2010, Grup Şcolar Industrial Sebiş;
- carte didactică:
1. Oancea M. şi colaboratorii (2007), 100 variante de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2007, modele de rezolvare,
disciplina Geografia României, Grupul Editorial Art, Bucureşti;
2. Oancea M.C., Oancea Rozalia Ana (2010), Geografia în ciclul primar: elemente de proiectare didactică şi evaluare, Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad;
3. Oancea M.C., Oancea Rozalia Ana (2011), Geografia în ciclul primar- elemente de proiectare didactică, evaluare şi educaţie
environmentală, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad;
4. Oancea M.C., Oancea Rozalia Ana (2014), Geografia în ciclul primar- elemente de didactică, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila;
- carte ştiinţifică:
1.Oancea, M. C., (2002), Depresiunea Zarandului. Studiu geografico - uman cu referire complexă asupra organizării spaţiului
geografic, "Vasile Goldiş " University Press, Arad
2. Oancea M.C., Oancea Rozalia Ana, Bodea V. (2009), Monografia geografică a Comunei Igneşti, , Ed. Universităţii „Aurel
Vlaicu", Arad;
- articole/ studii pedagogice:
1. Oancea, M., Oancea, Rozalia Ana (2000), Meteorologia populară – sursă atractivă de îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor din
ciclul primar despre vreme, Studia Universitatis “Vasile Goldiş ”, nr. 10, seria A, Arad;
2. Oancea, M., Oancea, Rozalia Ana (2002), Excursia geografică, activitate complexă în mijlocul naturii, Repere psihopedagogice şi
metodice, Editura Multimedia Internaţional, Arad;
3. Oancea M. C., Oancea Rozalia Ana, Brad Floare (2005- 2006), Jocul geografic, metodă activ-participativă de învăţare, GEISreferate i comunicări de geografie, vol. X, Ed. Casei Corpului Didactic, Deva;
4. Oancea M.C., Oancea Rozalia Ana (2013), Transdisciplinaritatea- aspecte teoretice şi practice, în volumul TransdisciplinaritateaAbordare modernă a educaţiei, Lucrările Simpozionului- concurs internaţional, 24 mai 2013, Sebiş;
- alte activităţi didactice semnificative:
- responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare “Om şi societate”, în perioada 2005-20011;
- responsabil al cercului pedagogic al profesorilor de geografie din zona Sebiş -Hălmagiu în perioada 2002-2016;
- membru al comisiei naţionale de evaluare a manualelor şcolare, disciplina Geografie, în anul şcolar 2006/2007;
- membru al comisiei de elaborare şi verificare a subiectelor pentru disciplina Geografie pentru Bacalaureat 2007 şi 2008;
- participarea ca profesor evaluator la olimpiadele şcolare de specialitate şi Concursul naţional Terra;
- participarea la Conferinţa anuală de didactică „Problematizări în didactica generală şi în didacticile speciale" organizată de MECTS
şi UBB Cluj-Napoca, 19-21 sept., Predeal, 2012;
- participare cu comunicare ştiinţifică la a XXIII-a ediţie a Zilelor Academice Arădene, 15-18 mai 2013, Conferinţa Internaţională
"Geografia în context educaţional„, UVVG Arad;
- participarea la Simpozionul naţional „Staţiunile balneoclimaterice din România şi turismul balnear", 7-9 iunie, Geoagiu, 2013;
- membru în comisia de organizare şi evaluare a Olimpiadei de geografie, etapa judeţeană, 15 martie 2014;
- membru în Comisia Centrală de evaluare a lucrărilor elevilor participanţi la Concursul de Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din
învăţământul liceal la disciplina Geografie, etapa naţională, Galaţi, 21-25 iulie 2013;
- participare cu comunicare ştiinţifică la a XXIV-a ediţie a Zilelor Academice Arădene, 14-17 mai 2014, UVVG Arad;
- diplomă de excelenţă din partea Facultăţii de Business din cadrul UBB Cluj-Napoca pentru rezultatele cu elevii la Concursul
naţional de eseuri „Succesul în ospitalitate şi turism”, 2015;
- participare cu comunicare ştiinţifică la a XXV-a ediţie a Zilelor Academice Arădene, 14-17 mai 2015, UVVG Arad;
- membru în Comisia de organizare şi evaluare a Concursului de Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la
disciplina Geografie, etapa judeţeană, 2016;
- participare la Conferinţa Internaţională Good Practices for the Development of Key Competences in Preschool and Primary
Education, UAV Arad, 23-24 Iunie 2016;
- organizator al Simpozionului judeţean cu tema "Strategii didactice în predarea actuală a Istoriei şi Geografiei", Gurahonţ,
20.04.2016.

Data completării:
05. 10. 2016

Semnătură:
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