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Curriculum vitae
Poziţii academice actuale/ recente
• 2009-prezent – Profesor univ. dr. Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de
Psihologie si Stiinţe ale Educaţiei
• 2007-2008 – Conferenţiar univ. dr. Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de
Psihologie si Stiinţe ale Educaţiei
• 2001-2006 – Lector univ. Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Psihologie si
Stiinţe ale Educaţiei;
• 2008- prezent – Coordonator al programului de master Psihologie educaţională, consiliere
şcolară si vocaţională, Universitatea Transilvania din Braşov
Studii
• 1999-2003 – Doctorat în ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
• 1974- 1978 – Studii de licenţă în psihologie, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea
Psihologie, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi
• 1970-1973 – Studii de licenţă în filologie, Facultatea de Filologie, secţia de 3 ani, Univ. Al.
I. Cuza Iasi, specializarea limba si literatura română
Acreditări şi certificări
• 2006 – Acreditare profesională în Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
• 2006 – Psiholog principal autonom, Colegiul Psihologilor din România
• 2005 – Certificare ca formator pentru adulţi, diplomă emisă de Ministerul Educatiei,
Cercetării şi Inovării
• 2005 – Certificare ca tutore pentru sistemul e-Learning (Roumanian–European e-University)
Activitatea ştiinţifică
• Axe de cercetare: dinamica individuală şi psihosocială a învăţării, climatul şcolar, violenţa
în şcoală, mediul online ca instrument de învăţare
• Elaborarea de articole, comunicări ştiinţifice, rapoarte de cercetare, participarea la proiecte
de cercetare, evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale (şcoli de vară, conferinţe,
simpozioane)
• Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică
Director de grant CNCSIS tip A, Evaluare şi microviolenţă în mediul şcolar. Relaţii, prevenţie
şi intervenţie. EMMS, contract nr.4GR/28.05.2007 şi 6GR/2008 (finalizat 31 dec. 2008).
Membră în echipe de cercetare: 7 proiecte internaţionale şi 4 proiecte/ contracte naţionale
• Membră în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale din
România
- Conferinţa Naţională de Psihologie (ediţia a V-a, 2010 Iaşi şi ediţia a VI-a, 2012, Braşov)
- Simpozionul naţional Fizica “Trecut şi viitor” 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
- Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei, ISCED Universitatea Ştefan cel Mare,
Suceava 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
- Simpozionului Naţional al Consilierilor Şcolari, Braşov 2011, 2012, 2013
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•

Organizare de evenimente ştiinţifice (conferinţe, workshop-uri etc.)
Workshop-uri
2010 – Microviolenţa în şcoala – diagnoza si intervenţie (workshop, Conferinţa Internaţională
Psiworld, Bucureşti
2010 – Microviolenţa în mediul şcolar (workshop la Conferinţa Naţională de Psihologie, Iaşi)
2007 – Microviolenţa în situaţii de evaluare, Conferinţa PROCED, Universitatea Transilvania
din Braşov.
Moderator de secţiune
2007 – Conferinţa PROCED, Universitatea Transilvania din Braşov,
2008 – Conferinţa Educaţie si comunicare, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş,
2008 – XXXII International Congres of Psychology, Berlin.
2010 – Conferinţa naţionala de psihologie, Universitatea Al.I. Cuza Iaşi,
2011, 2012, 2013 – Simpozionul naţional al consilierilor şcolari, Braşov
2013 – Conferinţa naţionala a cadrelor didactice din România, Braşov
2013 – ISCED, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava 2013
Participări
colocviile Admee – Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en
Education (2004-2009)
peste 20 de seminarii naţionale şi internaţionale

• Membră în comitetul ştiinţific şi recenzor pentru reviste de specialitate şi conferinţe
2009-prezent, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series VII: Social Sciences, Law
2010-prezent, The Scientific Annals of “Al. I. Cuza” University, New series, PsychologyPedagogy.
2011-prezent, Revista de Psihologie, Editura Academiei Române (comitetul de lectură)
2005-2008 – Colegiul de redacţie al Revistei de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (revistă C),
Universitatea Transilvania din Braşov
2011, 2012 – Comitetul de recenzori al Conferinţei internaţionale Psychology and the realities
of the contemporary world – PSIWORLD, Bucureşti
Referent al Editurii Universităţii Transilvania din Braşov din anul 2004
Experienţă didactică şi profesională în alte universităţi
2005-2006. Bursă de formare şi documentare în managementul calităţii în învăţământul superior
la ENSAM Cluny, Franţa
• Conferinţe şi cursuri la universităţi europene
2010 – Universitatea din Lisabona, Institutul pentru educaţie
2008 – Universitatea din Lisabona, Facultatea de psihologie si ştiinte ale educatiei
• Activităţi desfăşurate pentru universităţi din ţară - membră în comisia de evaluare a
unor teze de doctorat, referent pentru publicarea de cărţi ştiinţifice
• Acorduri Erasmus cu Universitatea din Lisabona (din 2007) şi Universitatea Ion Creangă
din Chişinău, Republica Moldova (din 2015)
Membră în asociaţii profesionale
• Asociaţii profesionale naţionale
Membră a Asociaţiei Psihologilor din România (APR)
Membră a Colegiului Psihologilor din România (COPSI) cu atestarea dreptului de liberă practică
şi de supervizare pentru psihologie educaţională
Membru fondator al Asociaţiei KRONPSY din 2013
Evaluator ARACIS, (C5 - Ştiinţe administrative, ale educaţiei ş psihologie, domeniul
Psihologie)
•
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• Asociaţii profesionale internaţionale
Membră in Asociaţia Europeana pentru Dezvoltarea Măsurării şi Evaluării (ADMEE)
Servicii instituţionale
• 2015 – prezent – Preşedinta Comisiei de etică a cercetării ştiinţifice cu participanţi umani,
Universitatea Transilvania din Braşov
• 2011-prezent – Preşedinta Comisiei didactice a Senatului universităţii
• 2011-prezent – Membră în bordul editurii Universităţii Transilvania din Braşov
• 2003- prezent – Membră în Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
• 2011-prezent – Membră în Consiliul Departamentului de psihologie, educaţie şi formarea
personalului didactic
• 2011-2012 – Membră permanentă a Comisiei de disciplină a Universităţii Transilvania din
Braşov
• 2009-2011 – Şefa Catedrei de psihologie
• 2004-2009 – adjuncta Catedrei de psihologie
• 2003 – adjuncta Catedrei DPPD
• Workshopuri pentru membrii comunităţii academice din universitate, profesori şi personal
de sprijin
• Conferinţe publice la Librăria Cărtureşti şi St.O.Iosif, din Braşov, Colegiul Naţional Radu
Negru din Făgăraş
• Expert evaluator al CNFPA pentru evaluarea programelor de formare profesională a
adulţilor în vederea autorizării şi a certificării de competenţe
Lucrări publicate
7 cărţi de unic autor, publicate la edituri A sau B
5 volume coordonate
60 de capitole publicate în volume colective
6 cursuri in format clasic si e-Learning, ca autor unic sau in coautorat.
13 articole in extenso publicate in reviste ISI, cu factor de impact (2) sau publicate in volumele
"proceedings" cu peer review ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson (11)
4 rezumate publicate in reviste ISI cu factor de impact
10 articole publicate in reviste indexate in baze de date.
31 de lucrări in extenso publicate in volumele unor conferinţe internaţionale neindexate ISI sau
BDI
7 articole publicate in reviste străine sau româneşti cu peer review si comitet editorial
internaţional
11 articole publicate in reviste recunoscute de comunitatea academică
7 lucrări in extenso publicate in volumele unor conferinţe naţionale
Referinţe – la cerere
Anexe – Lista de lucrări
Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare la care am participat ca director sau cercetător
4 decembrie 2015
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