CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

Costin Alina
Str.Alba Iulia Nr.11 Bl.541 Sc.B Apt.4
0753029024
alinatcostin@ yahoo.com
Română
15. 05. 1976

Educaţie şi formare
• Perioada (de la - până la)

2006- 2011 doctorand la Şcoala Doctorală de Sociologie şi Asistenţă Socială,
Universitatea Bucureşti; Diplomă de Doctor
2005-2006 masterand în Management şi Finanţare în Administraţia Publică,
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; Diplomă de Master
2000-2004- student Facultatea de Teologie Didactică- Asistenţă Socială,
Specializarea Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad. Diplomă de
Licenţă
1990-1995- Şcoala Normală „ Dimitrie Ţichindeal” Arad - Diplomă de
Bacalaureat
Cursuri de formare
Cursul de formare a educatorilor între egali organizat în cadrul „Campaniei de
conştientizare asupra efectelor substanţelor halucinogene şi psihotrope”
desfăşurat de căre Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad,
Consiliul Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă
Comunitară.
Cursul de formare profesională continuă „Problematica cuplului şi familiei în
societatea modernă- evaluare şi intervenţie psihoterapeutică” Arad, 2008,
organizat de către Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din
România
Cursul de formare FINE ( Families in Net) coordonat de Department of
Juvenile Justice of the Italian Ministry of Justice, co-financed by the European
Commission, DG Home Affairs under the Prevention of and Fight Against
Crime 2007-2013 Programme, 2014
Curs Manager de inovare
Curs Manager de proiecte europene

Experienţă profesională
1995-2014
• Perioada (de la - până la)
1995-2002

activitate didactică în învăţământul preuniversitar
(1997- obţinerea gradului didactic definitiv în învăţământul primar)

Numele şi adresa

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII, Nr.1 „ Mihai Eminescu”, Arad, Strada
Episcopiei, nr.12

angajatorului
Învăţător, gradul definitiv
Funcţia sau postul ocupat
-

activitate didactică

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada (de la - până la)
2005-2014

2005-2008 preparator universitar la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
2008-2011 asistent universitar la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
2011- 2011 lector universitar doctor
2014- prezent conferentiar universitar doctor

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

UNIVERSITATEA”AUREL VLAICU” ARAD
Adresa: Bd. Revoluţiei, nr. 77, Arad
-

activitate didactică în domeniul asistenţei sociale
cercetare aplicată în domeniul asistenţei sociale

Activitate didactică
2005-2008 preparator universitar, propunător al seminariilor de „Practică de
specialitate”, „Reţele de asistenţă socială”, „Dezvoltare comunitară”
2008-2011 asistent universitar, propunător al seminariilor de : „Sisteme de
Asistenţă Socială”, „Tehnici de intervenţie în asistenţa socială”, „Integrarea
profesională a asistaţilor social”, „Diagnoza şi soluţionarea problemelor
sociale”, „Practica de specialitate”, „Elaborare proiect licenţă”, „Consiliere în
asistenţa socială”, „Deontologia profesiei de asistent social”
2011- 2014 lector universitar doctor, propunător al cursurilor şi seminariilor de
„Integrarea profesională a asistaţilor social, „Introducere în sociologie”,
„Management de caz”, „Asistenţa socială a refugiaţilor”, „Parteneriat publicprivat în serviciile de asistenţă socială”. „Practică de specialitate”, „Practică de
disertaţie”, „Elaborare proiect licenţă”, „Asistenţa persoanelor cu boli cronice
şi HIV-SIDA”.
2014- prezent conferentiar universitar doctor, titular cursuri: Sistemul de
asistenta sociala, Management de caz, Sociologie, Asistenta sociala a familiei
si copilului, Elaborare de proiect
Activitate ştiinţifică
- elaborare de manuale, suporturi de curs, ghiduri pentru studenţii de la
Programul de studiu asistenţă socială
- participarea la conferinţe, simpozioane, congrese
- publicarea unor studii, articole în reviste de specialitate
Alte activităţi
Voluntar la Centrul de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog Arad
Din 2011- prezent coordonator voluntari în cadrul Fundaţiei Umanitare ProPrietenia, Arad
Organizator evenimente ( concerte caritabile), activităţi umanitare de acordare

a suportului social desfăşurate de către studenţii din cadrul FSEPAS
Membru în organizarea unor evenimente: Ziua Mondială a Asistenţei Sociale
2013, 2014, Zilele internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de
SIDA, „Noi şi CITO”, „Tablou de familie”, „Olimpiada Verde” (2012)
organizate în colaborare cu DDAC Arad, Cetatea Voluntarilor
Responsabil moderator şi coordonator în cadrul sesiunilor ştiinţifice anuale ale
studenţilor EFA-stud la Programul de studii Asistenţă Socială
Membru în Consiliul Facultăţii (Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad)
Membru în Comisia de asigurare a calităţii pentru programul de studii
Asistenţă socială
Membru în comitetul de redacţie al Revistei Agora Psycho- Pragmatica
Semestrial Journal, Secţiunea Asistenţă Socială
Îndrumător de an
Coordonator lucrări de finalizare a studiilor la programul de licenţă
Membru COPYRO ( Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor)
Membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
Din 2013-Vicepreşedinte al structurii teritoriale a Colegiului naţional al
asistenţilor sociali
Participarea la Simpozionul „Viitorul lor este responsabilitatea noastră” cu
temele : Proiectul de lege privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate şi a Strategiei Naţionale pentru rromi, 25.11.2011
Proiecte
Membru în Proiectul Practipass pe postul de expert elaborare metodologieProiect finanţare POSDRU contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, PractiPass
“Protecţia copilului – de la teorie la practică” Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
Membru (expert cercetare) SOCIO PLUS Servicii de pregătire, documentare şi
acces pentru studenţii de la programele de licenţă şi masterat în Sociologie şi
Asistenţă Socială (22.05.2014-22.11. 2015), POSDRU /156/1.2/G/139751
Membru ( Expert mediere) în Proiectul “ O șansă la viața activă”
( POSDRU/110/5.2/G/89490 2012-2013)
Membrii în Proiectul „Campanie de conştientizare asupra efectelor substanţelor
halucinogene şi psihotrope” proiect iniţiat de către Direcţia de Dezvoltare şi
Asistenţă Comunitară în colaborare cu Centrul de Prevenire Evaluare şi
Consiliere Antidrog Arad, proiect finanţat de către Consiliul Local al
Municipiului Arad (coordonator voluntari)
Membru ( lector) în Proiectul Re-activ pe piaţa muncii! „Integrarea
profesională a categoriilor defavorizate pe piaţa muncii”
POSDRU/125/5.1/S131980
Coordonator proiect Cresterea interesului tinerilor aradeni privind implicarea
in viata sociala, (finantare locala Centrul Municipal de cultura)

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

Română

Limba spaniolă

LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatae de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
SOCIALE

foarte bine
foarte bine
bine

-

APTITUDINI SI
COMPETENTE
ORGANIZATORICE
De exemplu coordonati sau
conduceti activitatea altor
persoane, proiecte si
gestionati bugete; la locul de
munca, in actiuni voluntare
(de exemplu in domenii
culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

-

Competenţe de comunicare pozitivă cu studenţii şi colegii
Competenţe de consiliere a studenţilor şi persoanelor aflate în
dificultate
Competenţe de redactare a revistei Agora Psycho- Pragmatica
Semestrial Journal, ca membră în consiliul de redacţie al revistei

Competenţe de organizare a unor evenimente cu caracter social
( cercuri ştiinţifice, activităţi de voluntariat, concerte caritabile etc)
Capacitate de relaţionare prin stabilirea nor relaţii de colaborare cu
instituţii în vederea derulării unor proiecte sau parteneriate
Spirit organizatoric privind coordonarea activităţilor din mediul
universitar, gestionarea unor probleme în calitate de îndrumător de an
la programul Asistenţă socială

APTITUDINI SI
COMPETENTE TEHNICE
utilizare calculator, anumite
tipuri de echipamente,
masini

Calculator (MsOffice: Word, PowerPoint, Excell, Posta electronica, Internet
Explorer, videoproiector)

PERMIS DE
CONDUCERE, etc.)

Da, categoria B

Anexa: Lista publicatiilor

Data completării:

Semătură:

