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

Maria Lungu
Str. V. Pârvan, Timişoara, Romania

Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

maria.lungu@yahoo.com
Română
2 octombrie 1975
Feminin

Experienţa profesională
Perioada 15 septembrie 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi Titular al cursurilor și seminariilor: Managementul clasei de elevi, Proiectarea si managementul programelor
principale educationale, Pedagogie I, Pedagogie II, Sociologia educatiei, Comunicare educaţională.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bd. Vasile Pârvan,
Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică, învăţământ universitar
activitate
Perioada 1 octombrie 2006 – 15 septembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Susţinera cursului la disciplinele Sociologia educaţiei şi Managementul clasei de elevi şi a seminariilor la
principale disciplinele Sociologia educaţiei, Educaţie interculturală şi Managementul clasei de elevi
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bd. Vasile
Pârvan, Nr. 4, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică, învăţământ universitar
activitate
Perioada 1 martie 2003 – 1 octombrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Susţinerea seminarilor la disciplinele: Sociologie, Orientare şi consiliere şcolară, Practică pedagogică
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori, Str. Vasile Pârvan, Nr. 4,
Timişoara
Page 1 of 7, Curriculum vitae al
Lect. Univ. Dr. Lungu Maria

Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică, învăţământ universitar
activitate
Perioada 1 martie 2001 – 1 martie 2003
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi Susţinerea seminarilor la disciplinele: Etnografie română şi etnologie, Sociologia educaţiei şi Practică
principale pedagogică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori, Str. Vasile Pârvan, Nr. 4,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică, învăţământ universitar
activitate
Perioada 1 octombrie 1999 – 1 martie 2001
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar – regim plata cu ora
Activităţi şi responsabilităţi Susţinerea seminarilor la disciplinele: Etnografie română, etnologie şi Sociologia educaţiei .
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori, Str. Vasile Pârvan, Nr. 4,
Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică, învăţământ superior
activitate
Perioada 15 ianuarie 1999 – 1 octombrie 1999
Funcţia sau postul ocupat Asistent social
Activităţi şi responsabilităţi Anchete sociale, administrarea dosarelor sociale, plasarea copiilor la asistenţii maternali profesionişti şi
principale menţinerea legăturii cu aceştia, menţinerea comunicării cu familiile din care proveneau copii aflaţi în centrul de
plasament, etc.
Numele şi adresa angajatorului Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Craiova, Centrul de Plasament nr. 5.
Tipul activităţii sau sectorul de Asistentă socială, educaţie
activitate

Educaţie şi Formare
Perioada 2010 - 2013
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei
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Disciplinele principale studiate / Fundamentele pedagogiei, Fundamentele psihologiei, Fundamentele Psihopedagogiei speciale,Teoria şi
competenţe profesionale metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia evaluării, Teoria şi metodologia instruirii, Politici
dobândite educaţionale, Doctrine pedagogice, Educaţia adulţilor, Psihologia personalităţii, Psihologia dezvoltării,
Dezvoltare curriculară, Management educaţional, Comunicare educaţională, Consiliere psihopedagogică,
Managementul clasei de elevi, etc
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale
învăţământ / furnizorului de Educaţiei
formare
Nivelul în clasificarea naţională 5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
sau internaţională
Perioada Noiembrie 2011-mai 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire - Curs Postuniversitar de Formare : Învăţământul centrat pe student – strategii de
proiectare, implementare şi evaluare instituţională, Modulul M2.2. Strategii centrate pe student
Disciplinele principale studiate / Curriculum, Dezvoltare curriculară, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Metode
competenţe profesionaletradiţionale şi moderne de predare –învăţare, centrate pe student, Metode eficiente de intrrelaţionare cu
dobânditestudenţii, etc.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti - în parteneriat cu Universitatea Babeş – Bolayai, Cluj Napoca, şi Universitatea de
învăţământ / furnizorului deVest din Timişoara, în cadrul Proiectului ,,Formare continuă de tip ,,blended learning” pentru cadrele didactice
formareuniversitare (BLU)”, POSDRU/57/1.3./S/26646.
Nivelul în clasificarea naţională 5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
sau internaţională
Perioada 29.10.2011 – 15.01.2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Formator
Disciplinele principale studiate / Autoevaluare prin raportare la profilul de competenţe al formatorului, de învăţare pe tot parcursul vieţii, de
competenţe profesionale dezvoltare a competenţelor transversale, Aplicare de metode şi tehnici speciale de formare, Motivarea
dobândite formabililor, Facilitarea învăţării, Sprijinirea transferului învăţării în mediul de muncă, Gestionarea unui
program de învăţare, Evaluarea învăţării formabililor şi evaluarea calităţii programului de formare în ansamblu,
Proiectarea programelor de formare pornind de la standardele ocupaţionale /de pregătire existente,
Asigurarea calităţii, Optimizarea şi revizuirea unui program de formare, etc.
Numele şi tipul instituţiei de SC Learn&Vision SRL , Cluj - Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2005-2007
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master – Psihologie comunitară. Tehnici si abilitati de interventie comunitara.
Disciplinele principale studiate / Psihologie comunitară, Tehnici de interventie-prevenție, Tehnici de comunicare, Metode de cercetare a
competenţe profesionale comunitațiI, Modele de acțiune formativa in comunitate, Setting-uri de interventie, Managementul proiectelor,
dobândite Advocacy-ul serviciilor comunitare, Domenii si strategii de intervenţie comunitară, Comunicare interculturală,
etc.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională 5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
sau internaţională
Perioada 2000 - 2006
Calificarea / diploma obţinută Doctor în sociologie. Titlul tezei de doctorat: Locul și rolul Arborelui Sacru în comunitatea din Munții Orăștiei,
sub coordonarea d-lui prof.univ.dr. Achim Mihu
Disciplinele principale studiate / Sociologie și antropologie culturală
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca, Facultatea si Sociologie și Asistență Socială
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Perioada 2003 – 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare. Absolvent al Cursului Postuniversitar Psihologie Comunitară
Disciplinele principale studiate / Management academic, Formarea metodică a profesorilor, Metodica îndrumării practicii pedagogice, Psihologie
competenţe profesionale comunitară, Psihologie juridică, Prevenirea abuzului și a neglijării, Delicvența juvenilă, etc
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Profilul: Sociopsihopedagogie, Universitatea de Vest din Timişoara.
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Perioada 1999 - 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii Postuniversitare de Aprofundare. Absolvent al Cursului Postuniversitar: Psihopedagogia
Educației Integrate
Disciplinele principale studiate / Integrarea copiilor cu dificultăți de învățare, Filosofia și bazele educației integrate, Integrarea copiilor cu cerințe
competenţe profesionale educative speciale, Dezvoltarea și diversificarea curriculară, Integrarea copiilor autiști, Învățare și schimbare în
dobândite şcoală, etc.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Sociologie şi Psihologie
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Perioada 1994 - 1998
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Sociologie.
Disciplinele principale studiate / Sociologie generală, Istoria sociologiei, Psihologie socială, Antropologie culturală, Etnologie, Etnografie,
competenţe profesionale Statistică socială, Informatică socială, Sociometrie, Politologie, Management, Marketing, Sociologia organizării
dobândite şi a conducerii, Sociologia opiniei publice, Sociologia familiei, Sociologie rurală, Sociologie urbană, Sociologia
ştiinţei şi culturii, Sociologia educaţiei şi învăţământului, Sociologia comunicaţiilor de masă, Sociologie politică,
Sociologie juridică, Sociologia literaturii şi a artei, Sociologia religiei, Sociologie timpului liber, Sociologia
devianţei, Sociologie medicală, etc.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Sociologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
1990 -1994

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Matematică - Fizică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Grup Şcolar Energetic din Râmnicu Vâlcea

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

Româna

Engleza , franceza
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba engleză

C2

C2

B2

B2

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi Abilități de comunicare, relaționare, negociere, spirit de echipă, capacitate empatică - dobândite prin experiența
sociale didactică din învățământul superior și prin activitățiile prevăzute de curricula Specializării Sociologie.
Capacitatea de adaptare a diverselor activităţi sau conţinuturi la specificul psihoindividual şi social al grupului de
lucru dezvoltată prin activitatea de cadru didactic în învăţământul superior.

Competenţe şi aptitudini Capacitatea de coordonare şi monitorizare a echipelor de lucru, ghidarea, structurarea şi organizarea activităţilor
organizatorice şi sarcinilor comune grupului în cadrul cursurilor și seminariilor didactice susținute.
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de Word, Excel, PowerPoint , SPSS.
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

nu

Informaţii suplimentare -1994-1998 am avut participări tempoare ca operator de interviu pentru Centrele de cercetare IMAS şi IRSOP.
‘-1996-2004 am participat ca membru al echipelor de cercetare la strângerea datelor pentru monografia Orăştioara
de Sus, cercetările monografice fiind coordonate de către d-l prof. Univ.Ştefan Chişu
- Martie 2005 – participantă la workshop-ul : ,,Normal and Deviant Development of Young Children,, din cadrul
proiectului Matra ,,Good Start,, ;
-2007-2008 – membră in Proiectul International – Impactul mediatic asupra violentei in cadrul tinerilor- In care
D.P.P.D. –ul din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara a fost partener. Proiectul a demarat in noiembrie 2007
sub conducerea prof. Andre Krauss, PhD, Project manager Romania. Programul s-a derulat utilizând teste şi
parametri de cercetare propuşi de Iowa State University. Proiectul a propus cercetări asupra impactului mediei de
divertisment asupra tinerilor, raportat la potenţialul şi comportamentul agresiv.
- 2007 – 2008 – membră în cadrul Proiectului Internaţional Studii şi Cercetări de Psihologie Evoluţionistă
în care D.P.P.D. –ul din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara a fost partener. Proiectul a demarat în noiembrie
2007 sub conducerea prof. Andre Krauss, PhD, Project manager România. Programul s-a derulat utilizând
dimensiunile de cercetare propuse de Center for Evolutionary Psychology, Santa Barbara. Proiectul a vizat studiul
dimensiunilor antropometrice corelate cu nivelul de agresivitate.
- 2008 am participat la Conferinţa Internaţională ,,Violent Video Game Effects on Children and Adolescents ,
susţinută de Profesorul Craig A. Anderson,Ph.D., Distinguished Professor&Director of the Center for the Study of
Violence, Iowa State University, Departament of Psychology în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Cadrelor
Didactice al Universităţii de Vest din Timişoara.
- 2009 am participat la Conferinţa Internaţională ,,Does Self-Love or Self-Hate Lead to Violence?” susţinută
de profesorul Brad Bushman, Ph.D., Institute for Social Research. University of Michigan, în cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Cadrelor Didactice al Universităţii de Vest din Timişoara.
-1 februarie 2010 – 1 februarie 2013 – Expert in cadrul proiectului ,,Practica ta pentru educatia viitorului,, Proiectul a
fost cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2,
domeniul de intervenţie 2.1., ID 33675
- 24-27.06.2011 am participat la Programul de Perfectionare – Excelentă in Sistemul Educational Universitar
European desfasurat la Universitatea Paris – Sorbonne si la Ecole Ntionale D Administration din Paris, Franta
- Aprilie - iunie - 2012 – Formator- ”Proiect POSDRU /87/1.3/S/63908 – „Perfecţionarea cadrelor didactice, din
învăţământul liceal, care predau discipline economice”.
- martie 2013 – noiembrie 3013 – Formator - Proiect POSDRU 62421 – Profesionalizarea cadrelor didactice – noi
competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş -Severin şi Mehedinţi.
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Informaţii suplimentare -

- 22 – 29 iunie 2013 am participat la Programul de Formare în Didactica Specialităţii discipline psihopedagogice în
localitatea Neptun, Constanţa, parcurgând următoarele module: elaborarea programului de formare în domeniul
didacticii specialităţii; metode moderne de formare în didactica specialităţii; metode şi tehnici de coaching folosite
pe perioada practicii pedagogice. Programul de Formare a fost organizat de: Ministerul Educaţiei Naţionale,
Universitatea din Bucureşti, Universitatea A.I. Cuza Iaşi, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Universitatea
Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul proiectului
,,Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor din Învăţământul Superior”
POSDRU 87/1.3./S/63709.
- in 18 iulie 2013 am participat la Microconferinţa internaţională a proiectului de cercetare postdoctorală ,, Impactul
unui mit: Dracula şi imaginea României în literaturile britanică şi americană” şi la workshop-ul ,,Spaţiu şi mit în
literatură: abordări imaologice şi perspective didactice”, U.V.T., Timişoara
- noiembrie 2013 am participat la Conferinţa - Schimb de bune practici în cadrul proiectului –Activitatea 9
Promovarea importanţei formării iniţiale şi continue a personalului didactic în cadrul proiectului - Profesionalizarea
cadrelor didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş -Severin şi
Mehedinţi, U.V.T., Timişoara
- în 8-9-10 mai 2014, am participat la Conferinţa Internaţională – Al doilea Congres Mondial consacrat
Rezilienţei,,De la persoană la societate”, U.V.T, Timişoara.
- În 10-11 octombrie 2014, am participat la Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie, ,,Calitate în Educaţie”,
U.V.T., Timişoara.
- în 30-31 octombrie 2014, am participat la Conferinţa Internaţională ,,Puterea de a fi altfel”, U..V.T., Timişoara.
- -25-27 iunie 2015 - am participat la Conferinţa Internaţională ,,Beliefs and Behaviours in Education and Culture,,
U.V.T. Timişoara.
-23-25 iunie 2016 - am participat la Conferinţa Internaţională ,,Beliefs and Behaviours in Education and Culture,,
U.V.T. Timişoara.
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