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Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Maier, Roxana Viorica
ARAD
Birou:
Acasă:

Mobil:

0743/008539

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

roxanamaierpsiho@gmail.com
Română
17.09.1967
Feminin
Educaţie, Formare, Evaluare in domeniile psihologie educationala, consiliere scolara
si vocationala, psihologie organizaţionala, a transporturilor, clinică, apărare, ordine
publică şi siguranta nationala, Consiliere psihologica, Psihoterapie, Mentorat
2004-prezent
- Martie 2018 – prezent conf.univ.dr. Universitatea “A. Vlaicu” din Arad,
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
-

-
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Iulie 2017- prezent secretar al Comisiei de Psihologie educationala, consiliere
scolara si vocationala, Colegiul Psihologilor din Romania
2014-2017 - secretar al Comisiei de Metodologie, Colegiul Psihologilor din
Romania
2016 – 2017 conf.univ.dr., Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, Facultatea
de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
2011 – 2014 conf.univ.dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş, Facultatea
de Stiinte ale Educatiei, Psihologie Educaţie fizică si Sport, disciplinele:
psihologia muncii, psihologie organizationala, psihologia personalitatii,
psihologie cognitivă
2006 – 2011 Lect. univ. dr. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş, Facultatea
de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, disciplinele: psihologia muncii, psihologie
organizationala, psihologia personalitatii, psihologie cognitivă
2004 - 2006 asistent universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş,
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, disciplinele: psihologia muncii
si organizationala, psiholoia personalitatii, psihologie juridica.
Pe perioada 2005 – prezent – deschiderea propriului cabinet psihologic si
functionarea acestuia
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

În munca la catedră
- activităţi didactice în învăţământul universitar
- acrtivități de mentorat ale studenților
- indrumarea studenţilor în carieră
- coordonator cercuri studentesti
- membru în proiectul international CiCea
- îndrumare masteranzi în activitatea stagiilor practice
- organizator al Conferinţei Internaţionale de Psihologie din cadrul „Zilelor
Academice Arădene” pe perioada 2009 – 2012, ca membru al Comitetului de
organizare (2009), vicepresedinte al Comitetului de organizare in 2010 şi
preşedinte al al Comitetului de organizare in 2011 şi 2012.
Alte activităţi
- membru in Consiliul Facultatii, Universitatea Hyperion Bucuresti 2016 - 2017
- membru în Catedra de Psihologie 2004 – 2014 UVVG
- responsabilul in cadrul catedrei cu relatiile internationale 2006 – 2008
- membru in Consiliul Facultăţii 2006 – 2013
- membru din partea facultăţii în Comisia de calitate a Universităţii de Vest
„V.Goldiş” din Arad 2011-2013
- organizator de grupuri de formare pentru diferite scoli de psihoterapie din tara
2007 – prezent
În munca de la cabinetul psihologic
- Evaluare psihologică în următoarele domenii: psihologia muncii şi
organizaţionala, transporturilor, apărare, ordine publică şi sigurantă natională,
clinică, educațională și consiliere vocațională,
- consiliere psihologica individuala si de grup,
- psihoterapie
- Formator, evaluator, manager de proiect, mentor atestat C.N.F.P.A.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Hyperion Bucureşti
Str. Călăraşilor nr.160, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2002-2003
- Profesor consilier suplinitor
- activităţi didactice în învăţământul liceal;
- consilierea scolara si vocationala a elevilor

Numele şi adresa angajatorului

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Arad

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar

Perioada 1999 - 2001
Funcţia sau postul ocupat Meteorolog aeronautic
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

transmiterea de mesaje meteo METAR şi SPECI de aeroport pentru aviatie

ROMATSA SA
Trafic aerian

Perioada 1992-1999
Funcţia sau postul ocupat - Prof. Suplinitor de fizică;
Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

activităţi didactice în învăţământul liceal;

Numele şi adresa angajatorului

Grup şcolar Industrial „V.Goldiş” Arad, Grup Şcolar Forestier Arad, Grup Şcolar
Industrial „I.Maniu” Arad, Centrul Şcolar Arad

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ liceal

Educaţie şi formare
Perioada

2010 - prezent

Calificarea / diploma obţinută

Schimbare treapta in domeniul psihologiei
Certificare mentor

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

Colegiul Psihologilor din România
ANMEDEP cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului; Ministerului
Muncii, Familiei si Egalității de șanse
-

domeniul pihologiei muncii, transporturilor,– psiholog principal, supervizor
domeniul pihologiei apăraii, ordinii publice şi sigurantei nationale – specialist
domeniul pihologiei educaţionale, consilierii scolare si vocationale – specialist,
supervizor
domeniul consiliere psihologica experientiala individuala si de grup - specialist
domeniul psihoterapie experientiala individuala si de grup – specialist
domeniul pihologiei clinice – practicant autonom
domeniul psihoterapia familiei, cuplului si copilului – practicant in supervizare
mentor

Perioada 2005 - 2009
Calificarea / diploma obţinută Obtinerea titlului de doctor in psihologie la Universitatea „Babeş - Bolyai” din ClujNapoca
Disciplinele principale studiate / Psihologie organizationala
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Babeş - Bolyai”,
Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2004 - 2008
- studii masterale
- acreditari in domeniul psihologiei
- Formator, evaluator, manager de proiect atestat A.N.C..

Disciplinele principale studiate / Fromarea Profesorilor
competenţe profesionale Psihoterapie medicala
dobândite Programare neurolingvistica
Acreditari in domeniul psihologiei muncii, transporturilor, sigurantei nationale,
consilierii scolare si vocationale, psihologiei clinice, consiliere psihologica
experientiala individuala si de grup, psihoterapie experientiala individuala si de grup
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada
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Universitatea din Oradea - D.P.P.D
Facultatea de Medicina, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Kutschera Institut - Austria
Colegiul Psihologilor din Romania
Maxim - pentru formele de masterat
- domeniul pihologiei muncii, transporturilor,– psiholog specialist, supervizor
- domeniul pihologiei apăraii, ordinii publice şi sigurantei nationale – specialist
- domeniul pihologiei educaţionale, consilierii scolare si vocationale – practicant
autonom
- domeniul pihologiei clinice – practicant autonom
- domeniul consiliere psihologica experientiala individuala si de grup practicant autonom
- domeniul psihoterapie experientiala individuala si de grup - practicant autonom
- domeniul psihoterapia familiei, cuplului si copilului – practicant in supervizare
2000 - 2004
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Calificarea / diploma obţinută

-

licentiat in psihologie
nivel practitioner in Programare neurolingvistica
atestare coach

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

-

Psihologie
Programare neurolingvistica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad
Kutschera Institute - Austria

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

Iunie 1994
- Definitivat – profesor de fizica
-

fizica

Facultatea de Stiinte ale Naturii, specializarea Fizica, Universitatea de Vest din
Timisoara

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

1987 - 1992
- licentiat in fizica
-

fizica

Facultatea de Stiinte ale Naturii, specializarea Fizica, Universitatea de Vest din
Timisoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Înţelegere

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Limba engleză

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

Participare la
conversaţie
A2
B1

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

A2

A2

B1

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

-

spirit de echipă;
capacitate de adaptare la medii multiculturale dobândite în exercitarea
diferitelor functii in diferite medii organizationale
coordonare grupuri de formare
capacitati de negociere
dezvoltare personală şi socială

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Apartenenţă la Asociaţii
Profesionale sau alte Comisii

spirit organizaţional / leadership
capacitate de sinteză şi analiză, capacitate decizională
capacitate de analizare a sarcinii şi de efectuare a acesteia
capacitate de analiză a responsabilităţilor şi asumarea acestora
punctualitate, capacitate de a lua decizii în condiţii stresogene şi de respectare a
termenelor limită
capacitate de evaluare a abilităţilor profesionale ale colaboratorilor
monitorizarea muncii echipei şi a rezultatelor finale
optimizare personală realizată constant

membru in Comitetul Dorector al Colegiului Psihologilor din România, 2013 prezent
- membru al Colegiului Psihologilor din România 2004 - prezent
- din aprilie 2013 membru în Comisia de Metodologie, a Colegiului Psihologilor
din Romania (secretar al acestei comisii)
- membru fondator al Asociaţiei Române de Psihologie Comunitară
- vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Psihologie Comunitară pe perioada
2009 - 2013
- membru al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor din România 2004 - 2013
- membru al Children’s Identity and Citizenship in Europe, organisation, UK din
2009 - prezent
- membru în Asociaţia Psihologilor din domeniul Muncii, Transporturilor şi
Serviciilor 2006 -prezent
- membru al Asociaţiei Psihologilor din Banat 2003 - 2011
- membru al Asociaţiei de Programare Neurolingvistică din Romania, NLP Ro,
2010 - prezent
membru al Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Arad
-

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-

Internet
Microsoft Word
SPSS

Competenţe şi aptitudini
artistice

-

15 volume - 4 autor unic, 9 cărţi coautor, 2 coordonator
Articole - 27, din care12 în reviste cotate CNCSIS B+
publicaţii în extenso – 15, toate în volume ale conferinţelor internaţionale,
1 carte beletristica, 2 carti de bucate
desen, pictura

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

- Posed permis de conducere, categoria B.

Informaţii suplimentare
Anexe

Bucuresti .......................................
Conf. univ. dr. Roxana Maier
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