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

Nadolu Narcisa Maria
Bl. Vasile Pârvan, nr 4, cab.143, Timişoara, România

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

narcisaile@gmail.com
Română
02.10.1976
Feminin

Experienţa profesională
Perioada 2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular –discipline de predare: Psihologia educaţiei, Psihopedagogia Adolescenţilor, Tinerilor şi Adulţilor,
Comunicare Educaţională, Managementul clasei de elevi, coordonator Practică psihopedagogică
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
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Activitate didactică, învăţământ universitar
01 octombrie 2005 - 2009
Asistent universitar doctorand
Titular-discipline de predare: Psihologia educaţiei, Managementul clasei de elevi, coordonator
Practică psihopedagogică
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Activitate didactică, învăţământ universitar
01 octombrie 2002 - 01 octombrie 2005
Preparator universitar
Activitate didactică, învăţământ universitar
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Titular al seminariilor de: Psihologia educaţiei şi Consiliere psihopedagogică, coordonator Practică
pedagogică

Educaţie şi formare
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
Pagina 1/4 – Curriculum Vitae
Nadolu Narcisa Maria

Octombrie 2004 – Iulie 2014
Diplomă de Doctor în domeniul Sociologie
Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice de cercetare în domeniul studiilor de gen în sfera educaţională
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
27 martie – 29 martie 2009
Certificat privind Competenţele de Bază în Co-Consiliere

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Empatie, ascultare activă, focusing, ghidarea interlocutorului în demersul de identificare a blocajelor
personale şi a strategiei de dezvoltare personală, oferirea de suport specializat în procesul de
introspecţie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

European School of Psychotherapy în colaborare cu Centrul de Formare Profesională şi Evoluţie
Personală Sistem Psi

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
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

Octombrie 2003- iunie 2004
Diplomă de Studii Aprofundate
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 2002 – iunie 2003
Diplomă de Studii Aprofundate
Psihologie Clinică şi Psihopatologie – psihodiagnostic clinic, psihoterapie, tehnici de relaxare
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Catedra de Psihologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
Octombrie 1998 – iunie 2002
Diplomă de licenţă în domeniul psihologiei
Psihodiagnostic, Consiliere şcolară şi profesională, Psihologia vârstelor, Psihologie diferenţială
Analiza dinamicii psihoindividuale şi de grup, psihodiagnostic diferenţial, optimizarea relaţiilor
interpersonale prin valorificarea particularităţilor de vârstă şi individuale
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Catedra de Psihologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale
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Empatie, o bună capacitate de comunicare, spirit de echipă, dobândite în activităţile prevăzute de
curricula Facultăţii de Psihologie, precum şi prin experienţa didactică din învăţământul universitar
(14 ani de predare a unor discipline psihopedagogice).
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, dar şi în
diverse workshopuri de Analiză Tranzacţională (A.T.)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de coordonare şi monitorizare a echipelor de lucru, 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 tehnice

Abilităţi de ameliorare sau optimizare atât a dinamicii intrapersonale (introspecţie, identificare
blocajelor şi a resurselor personale necesare soluţionării unor probleme), cât şi în celei interpersonale
(tehnici de structurare şi activare a echipelor de lucru – team-building) dezvoltate în activităţi specifice
din cadrul programelor de Studii Aprofundate în domeniul Psihologiei şi Sociologiei şi perfecţionate în
cadrul workshopurilor din formarea în Psihoterapie
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie specifice domeniului psiho-social - achiziţionate prin
activităţile propuse de curricula programelor de Studii Aprofundate de specialitate şi perfecţionate prin
studiile doctorale (stagiul doctoral încheiat la Catedra de Sociologie a Universităţii „Babeş Bolyai” din
Cluj-Napoca)

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Foarte bune abilităţi de utilizare a computerului şi a următoarelor software-uri: Windows,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Competenţe şi aptitudini artistice

Utilizarea metaforei ca principal instrument de înţelegere şi restructurare a reprezentărilor despre lume
şi viaţă - achiziţie a formării în Hipnoză şi Terapie Ericksoniană

Alte competenţe şi aptitudini

Originalitate, activitate ştiinţifică şi de cercetare în domeniul psiho-social (articole şi comunicări
ştiinţifice la diverse conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale)

Permis(e) de conducere -

Informaţii suplimentare Din 2000 – Membru al Asociaţiei Române de Analiză Tranzacţională

Din 2003 – Membru al Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană
(A.H.R.T.E.) şi al Federaţiei Române de Psihoterapie (F.R.P.)
Din 2005 – membru al Colegiului Psihologilor din România
Din ian. 2005 membru în echipa de coordonare a proiectului CNCSIS: “Îmbunătăţirea formarii iniţiale
şi continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin implementarea şi dezvoltarea unei
strategii de management al calităţii în cadrul D.P.P.D.”, cod CNCSIS: 1364 (derulat pe perioada 20052007)

Timişoara, 10.04.2017
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lect. univ. dr. Narcisa Maria NADOLU

