Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Petrescu Magdalena
Timişoara, România

E-mail(uri) magdalena.petrescu@e-uvt.ro
Naţionalitate(-tăţi)

Română

Sex

Feminin

Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

01 octombrie 2008 – prezent
Lector universitar doctor
Titular al cursurilor și seminariilor de: Pedagogie I (Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului),
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării),Management
educațional, Managementul clasei, Educație interculturală,coordonator Practica pshiohopedagogica
Activități de consiliere și consultanță psihopedagogică cu studenții

Numele și adresa angajatorulu Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, învăţământ universitar
Perioada 01 octombrie 2004 – 30 septembrie 2008
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități 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
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Asistent universitar doctorand
Titular al seminariilor de: Pedagogie I (Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului),
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării), Pedagogogia
comunicării, Comunicare didactică, Sociologia educației, Consiliere psihopedagogică, coordonator
Practică psihopedagogică. Activități de consiliere și consultanță psihopedagogică cu studenții
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Activitate didactică, învăţământ universitar
01 octombrie 2001 - 01 octombrie 2004
Preparator universitar
Titular al seminariilor de: Pedagogie I (Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului),
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării),
coordonator Practică psihopedagogică, Sociologia educației,
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Activitate didactică, învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada Octombrie 2015
Calificarea / diploma obţinută Formator educație parentală ”Circle of Security”
Disciplinele principale studiate / Utilizarea programului de educație parentală în munca cu părinții și alte persoane implicate în
competenţe profesionale dobândite creșterea și educarea copiilor
Perioada Aprilie 2015
Calificarea / diploma obţinută Consilier pentru dezvoltare personală – cod COR 242324
Disciplinele principale studiate / Dezvoltarea propriei cariere, investigarea situațiilor problemă, exploatarea soluțiilor potențiale ale
competenţe profesionale dobândite situațiilor problemă, consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / S.C. Romarketing s.r.l.-program de perfecționare profesională
furnizorului de formare
Perioada Mai 2012- noiembrie 2013
Formator - Proiect POSDRU 62421 - Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori
ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi
Perioada

Decembrie 2011 – octombrie 2012
Consultant și formator - Proiect POSDRU 30654 – Specialişti în management curricular – consultant şi
formator.

Perioada

Octombrie 2011 – iunie 2012
Supervizor practică pedagogică - Proiect POSDRU ID/ 33675 - Practica ta pentru educaţia viitorului

Perioada

Aprilie 2012 – iunie 2012
Formator – Proiect POSDRU/87/1.3/s/63908 – Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul
liceal, care predau discipline economice

Perioada Octombrie 2011 – ianuarie 2012
Certificarea/diploma obtinuta Formator in cadrul programului P1, POSDRU/87/1.3/s/63908
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Dezvoltarea competentelor de pregatire a activitatilor de formare, proiectarea programelor de formare,
aplicarea de metode si tehnici speciale de formare, promovarea unui program de formare catre
beneficiar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare SC Learn&Vision SRL, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Nivelul în clasificarea naţională sau Timisoara
internaţională
Perioada Iulie 2011
Calificarea / diploma obţinută

doctor în Sociologie – cu teza intitulată „Rezonanta socială a inteligenței” sub coordonarea d-lui
prof.univ.dr. ILUT Petru;

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice de cercetare în domeniul inteligenței și a implicațiilor acesteia în
sfera educaţională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Perioada 2005 - 2008
Membru în echipa de proiect - Îmbunătăţirea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din
invăţământul preuniversitar prin implementarea şi dezvoltarea unei strategii de management al calităţii în
cadrul D.P.P.D, proiect aprobat CNCSIS, cod 1364
Perioada Octombrie 2004- iunie 2006
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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
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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Master
Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative – teorii sociologice, metode de cercetare şi cercetare a
structurilor administrative
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Catedra de Sociologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97
Octombrie 2008- iunie 2010
Diplomă de master
Antropologie socială și management cultural - managementul proiectelor sociale, cultură și dezvoltare
durabilă, antropologia habitatului.
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Catedra de Sociologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97
Iulie 2005 – noiembrie 2005
Practician în programare neurolingvistică
Tehnici de comunicare verbală și nonverbală
Asociația română pentru programare neurolingvistică, Comisia pentru asigurarea calității în NLP în
colaborare cu International Association for Neurolingvistic programing (IANLP)
Martie 2005-decembrie 2005
Introducere în analiză tranzacțională
Dezvoltare personală, Abilități de comunicare și consiliere în domeniul educațional
Asociația română de analiză tranzacțională ARAT în colaborare cu International Center for
Tranzactional Analysis
Octombrie 1997 – iunie 2001
Diplomă de licenţă în domeniul Științelor educației

Disciplinele principale studiate / Fundamentele educație, Teoria și metodologia instrurii, Teoria și metodologia evaluării, Educația
competenţe profesionale dobândite adulților, Psihologia educației, Management educațional, Teoria și metodologia curriculum-ului,
Sociologia educației, etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Catedra de Științele
Educației
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Nivel european (*)

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elemenar

Limba engleză

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Empatie, o bună capacitate de comunicare, abilități de consiliere educațională, spirit de echipă,
dobândite în activităţile prevăzute de curricula Facultăţii de Sociologie și Psihologie, precum şi prin
experienţa didactică din învăţământul universitar

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Ghidarea, structurarea şi organizarea activităţilor şi sarcinilor comune grupului în cadrul seminariilor
didactice susţinute şi prin coordonarea activităţilor de Practică Psihopedagogică (ca preparator şi
asistent universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Bune abilităţi de utilizare a computerului şi a următoarelor software-uri: Windows,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
Competențe de cercetare în domeniul psiho-social (articole şi comunicări ştiinţifice la diverse
conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale)

Permis(e) de conducere nu posed

Informaţii suplimentare
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