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Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad,
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială,
domeniul Ştiinţe ale educaţiei

Experienţa profesională
Perioda

Iunie 2016 - prezent
Profesor universitar doctor, abilitat în științele educației

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică, ştiinţifică / de cercetare
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, Nr. 77, 310130 Arad
Activitate didactică în 2016 - prezent:
• titular al cursurilor la nivelul programelor de licenţă: „Teoria şi Metodologia Curriculumului”, ”Științe și didactica domeniului științe (învățământ preșcolar și primar)” „Educaţie
interculturală”, ”Tehnologie informațională și de comunicare (aplicații în domeniu)” la
specializările PIPP și PS; „Instruire asistată de calculator (IAC)”, la nivelul I al programului de
formare psihopedagogică respectiv „Educaţie interculturală” la nivelul II.
• titular al cursurilor la nivelul programelor de master: ”Managementul calităţii instituţiilor
educaţionale”, Tehnologii informaționale și comunicaționale în procesul didactic” la masterul
Pedagodie interactivă; „Învăţarea interculturală”, „E-leaning în formarea profesorilor”,
„Managementul calităţii într-o organizaţie educaţională”, la masterul „Politici şi strategii ale
formării competenţelor pentru cariera didactică”;
• titular al cursului ”Managementul calităţii în instituţiile educaţionale” în cadrul programului de
perfecţionare periodică pentru managerii din învăţământul preuniversitar, ”Management
educațional”, program acreditat CNFP (2016);
• trainer/formator – pentru profesorii de religie din Judeţul Timiş, martie 2017, Workshop-ul "De
la învățarea transmisivă la învățarea transformativă"; trainer la Workshop-ul „Interculturalitatea
în lumea contemporană” – iunie 2017, 2018 - Arad; pentru profesorii din învățământul secundar
din Brașov, 9 iunie 2018, Workshop-ul "De la învățarea transmisivă la învățarea transformativă"
• coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă – aprox. 10/serie de absolvenţi;
• coordonator al lucrărilor de disertaţie – aprox. 5/serie de absolvenţi
• coordonator ştiinţific al lucrărilor metodico-ştiinţifice de gradul I – aprox. 5/serie de
candidaţi
Activitate ştiinţifică - de cercetare, 2016 - prezent:
• Participant la International Conference ”Contemporary Perspectives on Teaching Performance
– COMPETENCE, 2018” cu lucrarea ”Is transformative learning the one that provides
transformative capabilities?” și membru în Comitetul științific
• Participant la 7th International Symposium ”Research and Education in an Innovation Era”, 1720 mai 2018, UAV Arad, chairman la secțiunea ”Education, Psychology, Social science” și
prezentator al lucrării ”Intercultural environmet în Aurel Vlaicu University”
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• Keynote speaker la Şcoala de vară „Comunicare şi interculturalitate”, 7-9 iulie 2017, UAV Arad
cu prezentarea „Creating intercultural learning environment in Higher Education Institutions” şi
Chairman a Workshop-ului „Globalizare şi interculturalitate” cu participarea Dr. Paolo Ruspini Universita della Swizzera-Italiana Lugano, Anastasia Chirilova – Ucraina şi participanţi români.
• Participant la 6th International Symposium ”Research and Education in an Innovation Era”, 8-10
decembrie 2016, Arad, chairman la secțiunea ”New Trends for Developing Learning and to
Improve Quality of Life” și prezentator al lucrării ”Study on use of teaching resources by
students of our faculty for effective learning”
• Participant la 7th International Conference Edu World, Pitești, 3-5 noiembrie 2016, cu lucrarea
”Connectivism, A New Learning Theory?”
• Participant la 10th International Conference in e-learning, Madeira 1-3 iulie 2016 cu lucrarea ”IT
tools in initial teacher training”
• Membru în Comitetul Științific al Conferinței Internaționale ”Bune practici pentru dezvoltarea
competențelor cheie în învățământul preșcolare și primar”, Arad, 23-24 iunie 2016. Moderator al
Workshop-ului ”Învățarea învățării. Exemple de bune practici”
• Coordonator naţional al proiectului european „Consumer Classroom”, 2011 – prezent;
Activitate managerială:
• Director al Centrului de Cercetări Psihopedagogice – 2009-prezent, Hotărârea Senatului UAV
191/1.10.2009
• Director de program de studii masterale „Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru
cariera didactică”, 2010-prezent
• evaluator ARACIS pentru programele de ştiinţe ale educaţiei – 2008 – prezent, evaluator intern
al CEAC-U a programelor de studii universitare pentru certificarea periodică a calităţii
academice – Psihopedagogie specială (membru) şi Educaţie fizică şi sportivă (preşedinte)
martie, 2018
Oct. 2006 – Mai 2016
Profesor universitar doctor
Activitate didactică, ştiinţifică / de cercetare şi managerială
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, Nr. 77, 310130 Arad
Activitate didactică:
• titular al cursurilor la nivelul programelor de licenţă: „Teoria şi metodologia instruirii şi
evaluării”, „Didactica specialităţii”, „Instruire asistată de calculator (IAC)”, la nivelul I,
„Proiectarea şi managementul programelor educaţionale” „Educaţie interculturală” la nivelul II,
„Teoria curriculumu-ului”, „Teoria evaluării”, ”IAC”, „TIC” şi „Educaţie interculturală” la
specializarea PIPP;
• titular al cursurilor la nivelul programelor de master: „Studiul avansat al educaţiei în
comunitate”, „Proiectarea educaţională în relaţia instituţiei educaţionale cu comunitatea”,
„Docimologia – perspective comparative”, „Metode de evaluare complexă a copilului şi a
grupei/clasei” la masterul „Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici”; „Învăţarea
interculturală”, „E-leaning în formarea profesorilor”, „Sisteme europene de formare a
profesorilor”, „Managementul calităţii într-o organizaţie educaţională” la masterul „Politici şi
strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică”; „Tehnici de învăţare interactivă” şi
„Tehnologie informaţională şi comunicaţională” la masterul „Pedagodie interactivă”;
„Managementul curriculum-ului”, „Managementul evaluării resurselor umane dintr-o organizaţie
educaţională” şi „Managementul programelor de formare a personalului didactic” la masterul
„,Management educaţional”; „Tehnologii informaţionale computerizate” şi „Managementul
evaluării în educaţie” la programul de studii masterale „Contabilitate şi informatică de gestiune”
al Facultăţii de Ştiinţe Economice;
• trainer la Workshop-ul „Interculturalitatea în lumea contemporană” - 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - Arad;
• formator în cadrul programelor de perfecţionare periodică pentru managerii, profesorii şi
institutorii din învăţământul preuniversitar, programe acreditate CNFP (2007-2012); formator în
programul „Şcoala incluzivă” al CCD Arad – 2010; expert formare tutori în cadrul proiectului
„PractiPass” (2010-2013)
• coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă – aprox. 20/serie de absolvenţi;
• coordonator al lucrărilor de disertaţie – aprox. 15/serie de absolvenţi
• coordonator ştiinţific al lucrărilor metodico-ştiinţifice de gradul I – aprox. 5/serie de
candidaţi
Activitate ştiinţifică-de cercetare:
• Participant la The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education
(eLSE), Bucharest, April 25-26, 2015, cu lucrarea „E-learning in intercultural learning”
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• Participant la Conferinţa Internaţională „Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor în
domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior” în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/62508, 22 iunie 2014, Braşov, cu lucrarea „Benefits of using blended
learning in PERFORMER education program”
• Participant la „The 10th International Scientific Conference, eLearning and software for
Education”, Bucharest, April 24-25, 2014, 10.12753/2066-026X-14-000, cu lucrarea “Integration
in the academic activities of “eBeam Engage”
• Participant la „6th World Conference on Educational Sciences” – Malta, 6-8 februarie 2014, cu
lucrarea „Improving efficiency of learning in education master programs, by blended learning”
• Invited speaker la „BIT’s 2nd Annual World Congress of Emerging InfoTech-2013 - The World IT
Frontier Trends: Challenge and Opportunity”, Dalian, China, 20-23.06.2013, cu lucrarea
„Blended learning used in “Teacher training for early childhood and small age education” master
program”
• Coordonator român (director de program) al proiectelor europene:
- „Consumer Classroom”, 2011 – prezent;
- „EDICC – European Diploma in Intercultural Competence” 2009 – 2011;
- „Dolceta –Online Consumer Education” 2007-2011
- „EQF-PRO – European Qualification Framework, for level 5 and 6, in IT and Banking” 20072010;
- „NILE II - Networking Intercultural Learning in Europe”; 2005-2008;
• Membru în colectivul de dezvoltare al curriculum-ului din cadrul proiectului internaţional
POSDRU, „Performer”, prin proiectarea a 3 Programe analitice la 3 discipline pentru un master
de educaţie timpurie şi şcolaritate mică, 2011-2013
• Evaluator extern al proiectului Leonardo da Vinci, „SME ACTor – SMEs Action Learning
Facilitator”, coordonator UNIMPRESA Romania, 2008
• Beneficiar al grantului pentru Vizită Pregătitoare – acţiuni centralizate - pentru depunerea la
Comisia Europeană a Proiectului IMPOSE (Improving Quality of Open Distance Learning and
Blended Learning using Open Sources) grant finanţat de ANPCDEFP prin Contractul
91/10.01.2007, pe perioada 28 februarie 2007 - 4 martie 2007, în vederea participăţii la meetingul
de la Hasselt, Belgia.
• Autor al unei cărţi, co-autor a 8 cărţi, 3 volume coordonate, 1 ghid, 3 capitole în volume de
specialitate, 35 articole (din care 5 articole ISI, 11 articole BDI, 4 lucrări în volumul unor
conferinţe internaţionale neindexate ISI, 3 articole pe site-uri educaţionale, 12 contribuţii la
studii, cercetări şi chestionare), coordonator naţional în 5 proiecte internaţionale, 11 proiecte
naţionale, evaluator extern a 2 proiecte internaţionale, beneficiar a 3 burse.
• Membru al reţelei educaţionale virtuale LinkedIn;
• Membru al grupului profesional „Higher Education Teaching and Learning” din cadrul
International Association of Higher Education Teaching and Learning (HETL) şi al grupurilor de
discuţii profesionale: LERN, Learn to Teach, Learning to Learn, Teaching for Success,
Curriculum Development & e-Learning Professionals, Online Teaching etc.
Activitate managerială:
• Director al Centrului de Cercetări Psihopedagogice – 2009-2016, Hotărârea Senatului UAV
191/1.10.2009
• director al Departamentului pentru Politici Educaţionale din UAV Arad 2012- 2014
• director al DPPD – ales 2004-2008 şi 2008-2012
• membru al Senatului UAV - ales 2004-2008; 2008-2012
• evaluator ARACIS pentru programele de ştiinţe ale educaţiei – 2008 - prezent;
• director de program de studii masterale „Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru
cariera didactică”, 2010-2016
• director de proiect câştigat în competiţia naţională intercolegială lansată de „Fundaţia Dinu
Patriciu” şi „Fundaţia Codecs pentru Leadership” prin Programul „Professoria – profesori mai
buni pentru copiii noştri”, 2010 – 2016
• director de proiect pentru dotarea Sălii 84, Complex M, cu 14 calculatoare, 1 laptop, 1
videoproiector, 1 multifuncţională, 1 sistem complex audio şi 1 Smart board „Ebeam Engage”,
din fondurile proiectului „Professoria – profesori mai buni pentru copiii noştri” manageriat în
perioada 2010-2014.
• director al programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică, nivelul I şi II – 2012-2014
• director al programului de studii postuniversitare de „Psihopedagogie specială” (2004-2011)
• director de program al proiectelor naţionale în formarea continuă (de perfecţionare periodică o
dată la 5 ani) a cadrelor didactice din preuniversitar „Managerul şcolar”, „Profesorul şcolii
europene” şi „Institutorul noii şcoli”; 2008-2012
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• director de proiect al Workshop-ului internaţional „Interculturalitatea în lumea contemporană”;
Arad, 2006-2014
• responsabil al domeniul ştiinţele educaţiei pentru raportul UAV în cadrul ierarhizării programelor
de studii prin proiectul SISEC – 2011,
• responsabil al organizării, desfăşurării, evaluării şi finalizării examenelor de grad didactic pentru
profesori (10 specializări acreditatea ale UAV) – 2001-2014
• responsabil al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială – începând cu 2012
Oct. 2000 – Sept. 2006
Conferenţiar universitar doctor
Activitate didactică, ştiinţifică / de cercetare şi managerială
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, Nr. 77, 310130 Arad
Activitate didactică:
• titular al cursurilor la nivelul programelor de licenţă: „Introducere în pedagogie, Teoria şi
metodologia curriculum-ului”, „Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării”; „Didactica
specialităţii”, „Instruire asistată de calculator”, „Practică pedagogică”, în cadrul DPPD; „Teoria
curriculum-ului”, „Teoria evaluării” şi „IAC” la Colegiului Pedagogic Universitar şi apoi la PIPP;
• titular al cursurilor la nivelul programelor de master: „Managementul curriculum-ului”,
„Managementul evaluării resurselor umane dintr-o organizaţie educaţională” şi „Managementul
programelor de formare a personalului didactic” la programul de master „,Management
educaţional”; „Tehnologii informaţionale computerizate” la programul de studii masterale
„Contabilitate şi informatică de gestiune” a Facultăţii de Ştiinţe Economice ;
• profesor susţinător a 8 ore de curs la Facultatea de Ştiinţele Educaţiei al Institutului
Politehnic Castelo Branco, Portugalia, bursier în cadrul Programului Socrates-Erasmus,
Teaching Staff Mobility, în 2006
• trainer în cadrul Workshop-ul internaţional “Participatory Methods for Shaping Our Realities”
din Programul SMILE pentru educaţie interculturală a 25 de tineri din Europa de sud şi sud-est,
finanţat de Ministerul de Externe al Germaniei - 2005, Cluj-Napoca; al Workshop-ul
„Interculturalitatea în lumea contemporană – Aradul şi educaţia multiculturală” - 2005, 2006
Arad
• formator în cadrul programelor de perfecţionare periodică pentru managerii, profesorii şi
institutorii din învăţământul preuniversitar, programe acreditate CNFP (2003-2007)
• coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă – aprox. 25/serie de absolvenţi;
• coordonator al lucrărilor de disertaţie – aprox. 5/serie de absolvenţi
• coordonator ştiinţific al lucrărilor metodico-ştiinţifice de gradul I – aprox. 4/serie de
candidaţi
Activitatea ştiinţifică-de cercetare:
• partenerul român al Proiectului “NILE 1 şi 2– Network Intercultural Learning in Europe” din
Programul Socrates-Grundtvig 4 al Comunităţii Europene; 2002-2005, 2005-2008
• director de proiect al grantului CNCSIS 939 „Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în
însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani”; 2005-2006
• director de proiect, “Cooperare ambientală internaţională Italia – Romania, Parcul Adda Nord Parcul Naţional Retezat”, proiect de educaţie ecologică finanţat de Regiunea Lombardia
beneficiind de acordul şi colaborarea Academiei României – Comisia naţională a monumentelor
naturii; 2002-2004
• director de proiect „Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului (Character
First) la şcolarii mici, clasele I-IV”; 2003-2004
• director de proiect la nivel local pentru programul „Interculturalitatea în lumea contemporană”;
2005-2006
• director de proiect „Multimedia Educational Lab for “Aurel Vlaicu” University” – 2001 – dotarea
cu 6 calculatoare, 1 imprimantă, 1 scaner şi 1 videoproiector a UAV
• cărţi publicate – 6; ghiduri – 3; articole în reviste – 14; articole în volume ale unor manifestări
ştiinţifice – 9; lucrări prezentate la seminarii simpozioane, conferineţe – 13; participare la
workshop-uri, seminarii, simpozioane, conferinţe -11; burse obţinute – 3.
• evaluator extern a proiectului internaţional „Curcubeu”;
• deţinător al Certificatului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - ORDA - nr.
0452/28.11.2001 pentru software educaţional: Introducere în studiul hidrocarburilor, Alchene
V.2., Arene V.2. – coduri ORDA 02370001,2,3
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Activitate managerială:
• director al DPPD, numit 2000-2004, ales 2004-2008
• membru al Senatului UAV invitat 2000-2004, ales 2004-2008
• director al Biroului pentru Programe Comunitare (Socrates-Erasmus) din cadrul Universităţii
“Aurel Vlaicu” Arad (UAV), coordonator instituţional (2005-2006);
• director al programului de studii masterale „Management educaţional” (2004-2009)
• director al programului de studii postuniversitare de „Psihopedagogie specială” (2004-20011)
• director al programelor de perfecţionare periodică o dată la 5 ani a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar “Managerul noii şcoli româneşti”, “Profesorul şi şcoala viitorului” şi
“Institutorul şcolii de mâine”, programe acreditate de CNFP-MEdC; 2004-2008
• director al Colegiului Pedagogic Universitar din cadrul UAV (2000-2001)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

• responsabil al Centrului de Educaţie Permanentă din cadrul UAV (2005-2007);
• organizatorul examenelor de grad didactic pentru profesori (7 specializări acreditatea ale UAV)

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

Mart. 2000 – Sept. 2000
Lector univeristar doctor
Activitate didactică şi managerială
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, Nr. 77, 310130 Arad
Activitate didactică: titular al cursurilor de „Pedagogie » ; « Metodică », « Instruire asistată de
calculator» din cadrul DPPD
Activitate ştiinţifică – de cercetare: cărţi -1; articole publicate în reviste -1;
Activitate managerială: director al DPPD - numit
Oct. 1994 – Feb. 2000
Lector universitar doctorand / doctor, cadru didactic asociat
Activitate didactică
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Bd. Revoluţiei, Nr. 81, 310130 Arad
Activitate didactică: titular al cursului şi seminarului de "Metodică" şi îndrumător al practicii
pedagogice a studenţilor de la facultăţile cu profil ingineresc şi economic.
Sept. 1990 – Feb. 2000
Profesor titular de chimie, gr. I,
Inspector şcolar general adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică, ştiinţifică/de cercetare şi managerială

Numele şi adresa angajatorului

Grupul Şcolar Economic Administrativ Arad (1990-2000),
ISJ Arad (1990-1993)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activitate didactică: titular al cursurilor de chimie la liceu
Activitate ştiinţifică / de cercetare:
• cercetător asociat al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti şi responsabil al grupului de
cercetători pentru liceu şi şcoală profesională din judeţul Arad, cu preocupări în domeniul
«Standardelor pentru formarea formatorilor educaţionali” şi “Parteneriatul resurselor în formarea
formatorilor educaţionali” (1997-1998); organizator al Conferinţei Naţionale a Formatorilor
Educaţionali – 1997
• coordonator al proiectelor de soft educaţional “Introducere în studiul hidrocarburilor”, “Alchene”
şi “Arene”, realizate (1993-1998) şi apoi certificate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
(ORDA), cu Nr. 0452/28.11.2001;
• cercetare în domeniul impactului IAC în predarea-învăţarea-evaluarea chimiei, finalizată prin
teza de doctorat (1998).
• organizator al Simpozionul Naţional Anual „Computerul în şcoală” – deschis producătorilor de
soft educaţional din România (1995, 1996, 1997)
Activitate managerială:
o diriginte (1993-2000),
o Inspector şcolar general adjunct, 1990-1993, responsabil la nivelul judeţului Arad cu acoperirea
posturilor cu personal didactic, perfecţionarea cadrelor didactice şi cu inspecţia şcolară în
instituţiile de învăţământ preuniversitar arădene.
Sept. 1980 – Aug. 1990
Profesor titular de chimie, gr. II (1985) şi gr. I (1989)
Inspector şcolar de chimie (1986-1990)
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Numele şi adresa angajatorului
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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
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Numele şi adresa angajatorului
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Activitate didactică, ştiinţifică şi managerială
Liceul industrial nr.6, Arad (1980-1990), ISJ Arad (1986-1990)
Activitate didactică: titular al cursurilor de chimie la liceu
Activitate ştiinţifică:
• pregătirea elevilor „lotului” reprezentativ al judeţului Arad pentru Olimpiada de chimie, liceu.
(1986-1990);
• perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadelor didactice din specialitatea chimie la nivel de judeţ.
• Organizator al Memorialului „Raluca Ripan”, concurs de chimie interjudeţean, 8 judeţe –
1985,1986,1987;
•
Organizator al Olimpiadei naţionale de chimie, Arad – 1990
Activitate managerială:
• diriginte;
• director adjunct cu munca educativă, 1983-1986 - responsabil cu toate activităţile educative la
nivel de liceu;
• inspector şcolar de specialitate, chimie, cu 1/2 normă – 1986-1990 – responsabil cu toate
aspectele specializării la nivel de judeţ (coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniu, concursuri
de ocupare a catedrelor vacante, inspecţia şcolară de specialitate, inspecţia pentru accederea
la grade didactice, perfecţionarea cadrelor didactice de chimie, organizarea Olimpiadelor de
chimie
Sept. 1979 – Aug. 1980
Profesor suplinitor de chimie, gr. Def.
Activitate didactică şi managerială
Liceul industrial nr.13, Arad (Pedagogic)
Activitate didactică: titular al cursurilor de chimie la liceu
Activitate managerială: diriginte
Sept. 1976 – Aug. 1979
Profesor suplinitor de chimie, gr. def
Activitate didactică şi managerială
Liceul Agroindustrial Miniş, jud. Arad
Activitate didactică: titular al cursurilor de chimie la liceu
Activitate managerială: diriginte
Sept. 1975 – Aug. 1976
Profesor titular de fizică şi chimie
Activitate didactică şi managerială
Liceul Mecanic Sadu, Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj
Activitate didactică: titular al cursurilor de fizică şi chimie la liceu şi şcoală profesională
Activitate managerială: diriginte

Educaţie şi formare 1.
Perioada
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

7.06.2016 – prezent – prof. univ. dr., abilitat în domeniul de studii universitare de doctorat
Științe ale educației, Universitatea din Bucureşti, OM 4058/07.06.2016
1 octombrie 2006 – iunie 2016 – profesor universitar doctor
1 octombrie 2000 – 2006 – conferenţiar universitar doctor
28 februarie 2000 – 1 octombrie 2000 – lector universitar doctor
1 octombrie 1994 – 27 februarie 2000 – cadru didactic asociat, lector univ. drd. şi din
3.12.1998 lect univ. dr.
1998 - Doctor în psihologie-pedagogie, specializarea ştiinţele educaţiei, prin O.M.
5182/10.12.1998, titlul tezei de doctorat fiind "Modalităţi de individualizare a studiului chimiei
prin instruire asistată de calculator (I.A.C.)", susţinută în 23 iulie 1998 la Universitatea “BabeşBolyai” din Cluj-Napoca; coordonator: prof. univ. dr. Miron Ionescu; membrii comisiei:
Preşedinte prof. univ. dr. Dumitru Salade, prof. univ. dr. Eugen Noveanu, prof. univ. dr. Gavrilă
Niac, prof. univ. dr. Vasile Chiş.
2016, 15 ianuarie, susţinerea tezei de abilitare «From transmisive learning towards
transformative learning », Universitatea din Bucureşti. Membrii comisiei : Laurenţiu Şoitu –
preşedinte, Ioan Neacşu, Constantin Cucoş
2014-2015 – absolvent al Proiectului POSDRU/157/1.3/S/135590 « Universitaria » - şcoală de
didactică universitară şi cercetare avansată, la Universitatea de Vest Timişoara, la
modulele : Didactică şi psihopedagogie universitară şi Cercetare ştiinţifică avansată.
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Perioada

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2013 – absolvent cu «Certificat de absolvire» al Programului de formare şi conştientizare
în asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă – ID, organizat şi desfăşurat de
Universitatea „Spiru Haret”, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV
Austria – România în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720
2012 – absolvent cu „Certificat de absolvire” (UB nr. 265/19 mai 2012) al cursului
postuniversitar „Asigurarea calităţii în învăţământul superior, Modulul M1.2 Asigurarea
calităţii: standarde, proceduri la nivel de programe de studii şi instituţii”, la Universitatea
de Vest din Timişoara, în cadrul Proiectului POSDRU/57/1.3/S/26646 „Formare continuă de tip
„blended learning” pentru cadrele didactice universitare (BLU)” al Universităţii Bucureşti, UBB
Cluj-Napoca şi UvT.
2011 – absolvent cu «Certificat de absolvire» Seria G, Nr. 00107472, eliberat de Lexim Grup
Deva cu nr. 125/29.03.2011 al programului «Management de proiect» sub egida
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
2011 – absolvent al trainingului organizat de MECTS şi UEFISCDI «Foresight for public
policies», susţinut de 2 formatori britanici – John Reynolds, Martin Duckworth – în cadrul
programului «Quality and Leadership for Romanian Higher Education», Bucureşti, 4 martie
2011
2004 – absolvent al „European Lifelong Professional Training Seminar (Ellproft)”, 3-5
martie, Maastricht, Olanda.
2004 – absolvent al programului de training „Seeding for Multiethnic and Intercultural
Learning Experiences - SMILE”, 15-19 iulie, Borovetz, Bulgaria.
2002 – absolvent al „Continuing education training program” - Kennesaw State University,
SUA, la Universitatea Tehnică din Kosice, mai, Kosice, Slovacia
1998-2001 – Absolvent al Programului de formare a formatorilor naţionali, pentru
componenta «Formarera profesorilor» susţinut de traineri de la EDC (Educational
Development Center) – USA, în proiectul de reformă a MEC finanţat de Banca Mondială.
Posesor al «Certificatului de Formator Naţional» eliberat de MEC şi EDC.
1993 – Absolvent al programului «Foundation of Democracy» - la The Sage Colleges, Troy,
New York, USA
28 februarie 2000 – 15 iunie 2000 profesor de chimie cumulard la Grupul Şcolar Economic
Administrativ (GŞEA) Arad
1990 – 27 februarie 2000 - profesor de chimie - Grupul Şcolar Economic Administrativ Arad;
1980 - 1990 - profesor de chimie - Liceul industrial nr.6, Arad; gradul II și I (media 10, ambele)
1979 - 1980 - profesor de chimie - Liceul industrial nr.13, Arad;
1976 - 1979 - profesor de chimie - Liceul Agroindustrial Miniş, jud. Arad; gradul definitiv
(media 9)
1975 - 1976 - profesor de fizică - chimie - Liceul Mecanic Sadu, jud. Gorj;
1975 - Absolvent al Universităţii din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii - secţia
Fizică-Chimie, cu diplomă de licenţă în fizică, specialitatea fizică-chimie – media 10

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba română
Engleza

Autoevaluare

Franceza

Italiana

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

B2

B1

B1

Limba italiană

A2

A2

A2

A2

A1

Competenţe şi abilităţi sociale

o

o
o
o
o

Capacitatea de a participa activ la proiectele sociale, educaţionale, culturale şi sportive ale
Clubului Rotary Arad atât ca membru fondator (1995), preşedinte (1999-2000), responsabil al
comisiei de relaţii internaţionale cât şi ca secretar general al Consorţiului „Together in Europe”
alcătuit din 15 cluburi (6 italiene, 4 româneşti, 3 sîrbeşti şi 2 maghiare).
Capacitatea de a participa activ la proiectele educaţionale, culturale şi sportive ale Fundaţiei
„Ideea” Arad
Competenţa de a juca volei (fost divizionar de juniori, divizia naţională B şi A)
Deschis pentru munca în echipă
Experienţă în conducerea grupurilor
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

o

o
o

o

Competenţe şi aptitudini tehnice

o

o
o

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

o

o
o

Competenţe şi aptitudini artistice

o
o

Recunoaşteri şi Distincţii

Organizator al unor manifestărilor ştiinţifice:
- Conferinţa internaţională „Hospitalismul instituţional” – 1992;
- Seminarul internaţional „Educaţie şi prevenţie în ariile protejate” – 2002, 2003, 2004, UAV;
- Seminarul naţional „Explorând noi căi în educaţia interculturală” – 2004, UAV;
- Workshop-ul internațional ”Interculturality in contemporary world”, 2005, UAV
- Workshop-urile locale ”Interculturalitatea în lumea contemporană”, 2006 – prezent, UAV
- Conferinţa “Conducerea fundamentată pe principii – Importanţa personalităţii
conducătorului" – Mike Askew - Metropolitan Police London, UK, dec. 2011, UAV,
- Conferinţa “Why Reading Matters: The PISA - shock 2000 Concerning Reading Literacy
and its Consequences in European Educational Policy.” – prof. dr. Christiane Garbe,
Universitatea din Koln, feb. 2012, UAV.
- International Symposium ”Research and Education in an Innovation Era” (ISREIE), edițiile
2006, 2008, 2010, 2012, 2014.
Organizarea unor manifestări culturale: Colinde de Crăciun (prin Fundaţia Ideea şi Clubul
Rotary, 1992-2004), lansări de carte (prin Clubul Rotary, 1999-2000)
Organizarea unor manifestări sportive:
- organizator şi participant la întâlnirile săptămânale de volei pentru foştii divizionari A şi B ai
Aradului - 1982-2014;
- organizator şi participant la „Cupa Învăţământ Cultură” (1985 faza pe ţară, 1989 faza de
zonă); Arad, Volei 1945-1995 - remember al generaţiilor de voleibalişti” (iunie 1995),
„Cupa Aradului” la volei masculin – Ediţiile 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013.
- organizator al întâlnirilor săptămânale de fotbal pentru grupuri de intelectuali arădeni spre aşi menţine tonusul creativ, sub egida Fundaţiei „Ideea”, 1990-2014
- iniţiator, organizator şi participant la „Cupa Paul Harris” la minifotbal pentru rotarienii din
regiunea de vest a României, 2005-2011.
Organizator al unor entităţi:
- Departamentul de Politici Educaționale al UAV – director (2012-2014)
- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al UAV – director (2000-2012)
- Colegiul Universitar Pedagogic de Învățători al UAV – director 2000-2001
- Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Arad - Decan al lectorilor (2000-2006)
- Asociaţia Naţională a Formatorilor de Formatori Educaţionali din Romania (ANFFER), Co preşedinte al 1997 – prezent
- Clubul Rotary Arad - membru fondator (1995) şi preşedinte (1999-2000)
- Fundaţia ”Ideea” Arad - fondator şi preşedinte al fundației (1992-prezent)
utilizarea mijloacelor de învăţământ necesare în predare-învăţare – calculatorul, laptop-ul,
videoproiectorul, tabla inteligentă interactivă, retroproiectorul, videorecording-ul, TV, flipchartul, metaplanul.
utilizarea mijloacelor de comunicare - telefon, telefon mobil, fax, internet-ul
utilizarea mijloacelor de multiplicare – imprimantă, fotocopiator (xerox), scanner
utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (aplicaţiile din Microsoft Office, accesarea soft-ului
educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet, download-area unor programe, actualizarea lor
etc.) şi a perifericelor sale (scanner, imprimantă, webcam, headpfone, videoproiector etc.)
accesarea platformelor virtuale de învăţare
utilizarea MOOC în autoformare
Aptitudinea de a cânta (educaţie muzicală prin şcoală, component al corului şcolii, curs de
chitară – 3 ani - la Şcoala populară de artă)
Abilitatea de a desena (cercul de desen - 2 ani - al Casei pionierilor Arad)

o ”Certificate of participation” la International Conference ”COMPETENCE – Contemporary
Perspectives on Teaching Performance, 8-10 iunie 2018, Universitatea ”Transilvania” Brașov
o ”Diplomă de participare” la Școala de vară ”Comunicare și interculturalitate”, Ediția XVI-a, 7-9
iulie 2017, UAV Arad
o ”Certificate of Attendance” la International Scientific Conference ”Problems and dilemas of
teaching and learning theory and practice in formal education”, 26-27 mai 2017, Arandjelovac,
Serbia, Universitatea din Belgrad
o Diplomă de excelență” în semn de prețuire pentru întreaga activitate depusă şi contribuții
deosebite aduse la creșterea prestigiului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, în anul 2017,
Gala Excelenței UAV, 2017
o ”Diplomă de excelență” în semn de prețuire pentru contribuții deosebite aduse la creșterea
prestigiului Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, 12 decembrie 2016, Gala Excelenței UAV 2016.
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Recunoaşteri şi Distincţii

o Plachetă „Senior al Pedagogiei Româneşti” primită cu acazia „The 7th International Conference
Edu World 2016, Education Facing Contemporary World Issues”, organizată de Universitatea
din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti, în 4-5 noiembrie 2016, Pitesti, Romania, pe care sunt
înscrise: ”Se acordă domnului prof. univ. dr. Dorin Herlo pentru contribuţii deosebite la
dezvoltarea unei educaţii de calitate în România şi la formarea multor generaţii de profesionişti
în domeniu” Asociaţia Educaţia pentru Mâine – AEM, Piteşti
o Certificate of attendance „The 7th International Conference Edu World 2016, Education Facing
Contemporary World Issues”, organized by University of Bucharest and University of Pitesti in
November 4-5, Pitesti, Romania.
o Certificate de participare la Conferința Internațională ”Bune practici pentru dezvoltarea
competențelor cheie în învățământul preșcolar și primar”, ca membru al Comiteului științific și ca
moderator al Workshop-ului ”Învățarea învățării. Exemple de bune practici. Instrumente și
strategii”, Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, 23-24 iunie 2016
o Diplomă de participare la Conferinţa „Diaspora şi prietenii săi”, la Workshopul „Educaţie pentru
Inovaţie”, Universitatea de Vest Timişoara, aprilie 2016
o ”Diplomă de excelență” pentru contribuția avută la sprijinirea și promovarea sportului de mare
performanță la echipa ProVolei Arad, Arad, 2016
o Diplomă de participare la Sesiunea de schimb de bune practici din cadrul programului „Şcoală
de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată”, POSDRU 157/1.3/S/135590,
Universitatea de vest Timisoara, noiembrie 2015
o Certificat pentru prezentarea orală a lucrării la „6th World Conference on Educational
Sciences”, Malta, 6-8 februarie 2014.
o Diplomă de excelenţă” din partea Primăriei Municipilului Arad şi a Liceului Pedagogic „Dimitrie
Ţichindeal” Arad la aniversarea a două secole de existenţă a învăţământului pedagogic în limba
română, în semn de recunoaştere a contribuţiei la păstrarea şi propăşirea valorilor educaţiei
româneşti, 15 noiembrie 2012
o Diplomă de certificare a prezenţei şi ca autor la a 8-a ediţie a Conferinţei Internaţionale
„eLearning and software for education – eLSE”, Bucureşti, 26-27 aprilie 2012
o „Certificat de participare” la Conferinţa Internaţională „Phoenix-PHE”, Braşov, 2010
o ”Certificat de participare” la „Dolceta Meeting”, Berlin 3-4 decembrie 2009
o „Diplomă” de certificare a participării la „Conferinţa Naţională de Educaţie Tehnologică ţi
Tehnologii Educaţionale”, Ediţia I-a, Cluj-Napoca, 4-5 iunie 2009
o „Certificat de participare” la „Dolceta Evaluation Meeting, Module 3 and 4”, Tallinn, Estonia 5
noiembrie 2008
o Certificat de participare” la „Dolceta Full-Partner Meeting, Module 7-Financial Literacy”,
Brussels, 19-20 septembrie 2008
o „Diplomă” de participare la Conferinţa Naţională „Educaţia azi”, DPPD, U Bucureşti, 30 mai
2008
o „Diplomă” de participare la Consfătuirea Naţională a Directorilor Departamentelor pentru
Pregătirea Personalului Didactic, organizată de MECT şi DPPD din UBB, Cluj-Napoca, 26-28
martie 2008
o „Certificat de participare” la Simpozionul Internaţional „Research and Education in Innovation
Era”, UAV Arad, 20-21 Noiembrie, 2008
o Certificat de participare” la a 6-a Universitate de vară internaţională – Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Communication and Interculturality”, organizată de UAV Arad şi York University
of Toronto, 5-12 iulie 2007
o „Certificat de participare” activă la Workshop-ul Internaţional „Interculturalitatea în lumea
contemporană”, UAV, Arad, 25-26 mai 2007
o „Certificat de participare” la întâlnirea pregătitoare a proiectului IMPOSE, Hasselt şi
Diepenbeek, Belgia, 28 februarie – 4 martie, 2007
o “Certificat” de participare în cursul oferit de Grundtvig 3 International Cooperation Sub-action,
“The Chances and Challenges of Diversity in Adult Education”, Referinţa Nr Cy-2006-010,
Larnaca, Cipru, 22-26 Noiembrrie, 2006
o „Certificat de participare” la Seminarul de contact „Minerva” – „ICT Key Action in the new
Integrated Lifelong Learning Programme”, organizat de MEC şi ANPCDEFP, Predeal, România,
27 septembrie – 1 octombrie 2006
o „Certificat de participare” la „II International Week-Open Doors to Erasmus Partner’s” organizat
la Institutul Politehnic din Castelo Branco, Portugalia, 20-25 martie 2006
o „Confirmare” a susţinerii a 8 ore de curs la Facultatea de Ştiinţele Educaţie din Institutul
Politehnic Castelo Branco, Portugalia, între 20-22 martie 2006
o „Adeverinţă” de participare la „Conferinţa de educaţie interculturală” organizată de DDAC Arad,
ISJ Arad şi Pestalozzi Children’s Foundation (Elveţía), Arad, 16-17 noiembrie 2005

9

Recunoaşteri şi Distincţii

o Certificat” de facilitator in Programul de formare “Participatory Methods for Shaping our
Realities” în cadrul programului SMILE, Cluj-Napoca, 10-15 octombrie 2005
o „Certificat de participare” la Workshop-ul internaţional „Interculturality in modern world”, Arad,
27-28 mai 2005
o „Diplomă de onoare” pentru participarea la activităţile din „Săptămâna educaţiei globale” cu
tema „Împreună într-o lume fără sărăcie”, Lipova-Arad, 15-20 noiembrie 2004
o „Certificat” de participare activă la Conferinţa Internaţională „Adult Education in a United Europe
– Abundance, Diversity, Experience”, Universitatea „Nicolaus Copernicus” Torun, Polonia, 2123 octombrie 2004
o Premiul „EcoBravo 2004 - per la cooperazione ambientale internazionale, Parco Adda Nord,
Italia”, distincţie acordată de partenerii italieni, pentru încheierea cu succes a proiectului
internaţional „Cooperare internaţională ambientală – Italia – România” între Universitatea „Aurel
Vlaicu” şi Universităţile Bergamo, Dell’Isubria Varese şi Politehnico Milano.
o „Diplomă” pentru activitatea rotariană în anul 2003-2004 conferită de RC Arad, Arad, iunie
2004.
o „Certificat de absolvire” a Seminarului Socrates/Grundtvig 1, de formare profesională
„Managementul intercultural în educaţia adulţilor”, Maastricht (Olanda), 25-27 martie, 2004
o „Certificat de participare” la Programul „Educaţie şi Formare profesională 2010”, organizat de
MECT şi Agenţia Naţională Socrates,cu sprijinul Comisiei Europene, Sibiu, 12-13 martie 2004
o “Certificat” de înregistrare în “Registrul Programelor pentru Calculator” eliberat de Guvernul
României, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu Nr. 0452/28.11.2001, a programelor
educaţionale: Introducere în studiul hidrocarburilor – cod 023700001, Alchene V.2 – cod
023700002 şi Arene V.2 – cod 023700003.
o Atestat de formator" - eliberat de MEC, CNPP, EDC (USA) – 2002"
o "Certificat de finalizare a programului de educaţie continuă" al Kennesaw State University, SUA,
mai 2002, Kosice, Slovacia
o “Paul Harris Fellow” – distincţie rotariană acordată de The Rotary Foundation of Rotary
International în iunie 2001, la Milano, Italia (Capriate, RC Dell Adda).
o Premiile “Tutorialul anului” şi “Coursware-ul anului” – acordat la Simpozionul Naţional Anual
Computerul în Şcoală, Arad, 26 octombrie 1997
o “Diplomă de merit” acordată de inspectorul general de chimie din MEN, prof. Doina Bâclea,
pentru “competenţă profesională şi devotament” – Bucşoaia, august 1997.
o “Medalie onorifică” pentru organizarea, sub egida Fundaţiei “Ideea” a Campionatului Naţional
de Kyokushin la Arad, iunie 1997
o “Certificat” acordat de ISJ şi CCD Arad, pentru participarea la Sesiunea ştiinţifică “Educaţia în
schimbare”, mai 1997
o Diplomă pentru “Evenimentul informatic al anului 1996” – acordată de Asociaţia profesională a
informaticienilor, Arad, 10.01.1997
o “Diplomă de merit” – acordată de Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” Arad, 1993
o “Certify” for completed professional institute “Foundations of Democracy”, acordat de Council
for Citizenship Education – The Sage Colleges, Troy, NY, USA, 1993
o “Diplomă de merit – titlul de merit Ioan Slavici” pentru activitatea deosebită în învăţământ acordată de ISJ Arad, 1992
Membru a diverse organisme
o Membru în Comitetul științific al Conferinței Internaționale ”COMPETENCE” a Universității
”Transilvania” din Brașov
o Membru al Comitetului Ştiinţific şi al Colegiului de Redacţie al Revistei „Educaţia Plus”, revistă
cotată B+ şi existentă în 10 baze de date internaţionale, 2006 – prezent
o Membru al Comitetului ştiinţific al Revistei „Journal of Innovation in Psychology, Education and
Didactics” – JIPED, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, din 2015 - prezent
o Liaison a HETL pentru România – 2014 - prezent
o Ambasador HETL (Higher Education Teaching and Learning Association - USA) pentru Europa,
2012-2014
o Membru al Comisiei de evaluare a tezei de doctorat “Set de valori al părinţilor şi consum cultural
propus copiilor” a d-lui Tiberiu Sandu Dughi (2010) şi a tezei “Implicaţiile psihosociale ale
motivaţiei învăţării şcolare”, a D-nei Monika Csibi (2007), coordonator ştiinţific Prof. univ. dr.
Nicolae Jurcău, UBB Cluj-Napoca
o Membru al Comitetului de editorial al Revistei “Annales Universitatis Apulensis – Series
Paedagogica – Psychologica” Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prezentă într-o
bază de date internaţională, 2009 – prezent
o Membru al EUCEN (European Universities Continuing Education Network), 2004-2011
o Membru al Colegiului de Redacţie al „Scientific and Technical Bulletin – Series: Social and
Humanistic Sciences”, UAV Arad, 2004-2008
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o Membru al CopyRo / Romania / Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, 2004 –
prezent
o Membru al colectivului de referenţi ai Editurii Universităţii « Aurel Vlaicu » din Arad, 2004 prezent
o Membru al Consiliului Ştiinţific al Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, 2000 – 2014
o Membru fondator şi decan al lectorilor din Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Arad, 2000 –
2006
o Membru fondator şi co-preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Formatorilor de Formatori
Educaţionali din Romania (ANFFER), 1997 – prezent
o Membru al Comisiei Naţionale de Chimie, cu atribute de elaborare a Programelor de chimie
pentru liceu, elaborarea programelor de chimie pentru bacalaureat şi a programelor de chimie
pentru definitivare, gradul II şi gradul I în învăţământ; 1997 – 2000
o Membru fondator, preşedinte (1999-2000) al Clubului Rotary Arad - 1995 – prezent.
o Membru al Societăţii Profesorilor de Chimie - "Profchim";
o Membru al Colegiului de redacţie al "Revistei de chimie a elevilor - Chim-Tim" – Timişoara,
1994 -2000
o Membru al Societăţii Române de Chimie - secţiunea învăţământ preuniversitar, cercetare
metodică, 1993-2000.
o Fondator şi preşedinte al Fundaţiei IDEEA, organizaţie nonprofit cu caracter educaţional,
cultural şi sportiv; 1992 – prezent
o Membru al Colegiului de redacţie al Revistei ISJ Arad “Şcoala Vremii”, 1990 – 1993
o Membru al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de Chimie, 1990 – 2000

Permis(e) de conducere

o

Informaţii suplimentare

Data completării: 2.10.2018

Da, categoria B
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