Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Cîndea, Adela, Claudia
Sacoşu Turcesc nr. 229, Timiş, România
0256-592223
cndadela@yahoo.com
Română
09.12.1974
feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 2016-prezent
Funcţia sau postul ocupat
Conferentiar univ. dr.
Activităţi si responsabilitati principale
Susţinerea cursurilor la disciplinele Psihologia educaţiei,
Pedagogie II, Didactica specialităţii (psihologie ), Practică
pedagogică, Didactica domeniului
Numele si adresa angajatorului
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior

Perioada 2009-prezent
Funcţia sau postul ocupat
Lector univ. dr.
Activităţi si responsabilitati principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Psihologia educaţiei,
Pedagogie
I, Pedagogie II, Didactica specialităţii (psihologie),
Managementul
Numele si adresa angajatorului
clasei de elevi, Practică pedagogică, Didactica domeniului
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din octombrie 2006- 2009
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Psihologia educaţiei,
Pedagogie, Didactica psihologiei, Didactica psihopedagogiei
speciale, în cadrul Proiectului pentru Învăţământ Rural,
sustinerea cursurilor de Psihologia educaţiei
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din octombrie 2005- până în septembrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar drd. suplinitor
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice, susţinerea cursurilor la
disciplinele Psihologie şcolară, Psihopedagogie specială,
Metodologia cercetării, Educaţia copiilor cu CES, Psihologie
generală
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii
Universitare de Institutori
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din martie 2002- până în septembrie 2005
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd.
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice, susţinerea seminariilor la
disciplina Psihologie generală
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii
Universitare de Institutori
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din octombrie 2001- până în martie 2002

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar suplinitor
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice, susţinerea seminariilor la
disciplina Psihologie generală
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
Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din martie 2000-până în septembrie 2001
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice, susţinerea seminariilor la
disciplina Psihologie generală
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii
Universitare de Institutori
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
Perioada Din octombrie 1998- până în martie 2000
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice, susţinerea seminariilor la
disciplina Psihologie generală
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii
Universitare de Institutori
Bl.. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior
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

Din septembrie 1995- până în august 1998
Învăţătoare
Derularea activităţii instructiv-educative
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 22 Timişoara
Educaţie, învăţământ primar
Din septembrie 1994- până în august 1995
Învăţătoare
Derularea activităţii instructiv-educative
Şcoala cu clasele I-IV din cadrul Satului de opii Rudolf Walter,
Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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

Educaţie, învăţământ primar
2015
Absolvire studii postuniversitare: Didactică şi psihopeagogie
universitară/ Cercetare ştiinţifică avansată

Perioada
13-16 octombrie 2015
Calificarea / diploma obţinută Atestare ca formator în „Circle of Security”
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Circle of Security International
/ 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

24-27.06.2011
Certificat
Bune practici privind sistemele educaţionale universitare
europene
Universitatea Paris-Sorbona, Ecole Nationale D administration
de Paris, Agenţia Naţională a funcţionarilor publici

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Internaţională

Octombrie 2003-noiembrie 2009
Diplomă de doctor în Ştiinţele eucaţiei
Lucrarea de doctorat cu titlul „Alternative educaţionalePedagogia Step By Step „ sub coordonarea prof. univ. dr. Emil
Păun
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie Ştiinţele
Educaţiei
5 (ISCO88COM UE)/6 (ISCED97)

Perioada Din octombrie 1999- până în iunie 2000
Calificarea / diploma obţinută Psiholog comunitar/ Diplomă de studii postuniversitare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Competenţe specifice intervenţiei comunitare
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie
5 (ISCO88COM UE) , 6 (ISCED97)
Din octombrie 1994- până în iunie 1998

Calificarea / diploma obţinută Psiholog/ Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / psiholog
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi
învăţământ / furnizorului de formare Psihologie
Nivelul în clasificarea naţională sau 5 (ISCO88COM UE) , 6 (ISCED97)
internaţională
Perioada Din septembrie 1989- până în iunie 1994
Calificarea / diploma obţinută Învăţător
Disciplinele principale studiate / Competenţe didactice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Pedagogic Timişoara
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau 5 (ISCO88COM UE) , 6 (ISCED97)
internaţională

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A1 elementa A1
A1
A1
A1
elementar
elementar
elementar
elementar
r

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de muncă în echipă,
desfăţurată la locul de muncă

dobândite prin activitatea

Competenţe şi aptitudini organizatorice Planificare şi organizare de evenimente dobândite prin activitatea
desfăţurată la locul de muncă
Competente şi aptitudini tehnice Competenţe
de
utilizare
a
retroproiectorului,
videoretroproiectorului, competenţe dobândite prin activitatea
desfăţurată la locul de muncă
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Aplicaţii Windows, Microsoft Office, Excell, Power Point,
calculatorului Internet Explorer,
Competenţele au fost dobândite prin activitatea desfăţurată la
locul de muncă
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Membru al Asociaţiei Psihologilor di România
-

Participare la schimbul de experienta –Promovarea
cooperarii europene in domeniul educatiei- 19-21
decembrie 2010, Viena
Participare la stagiul de pregătire al metodicienilor din
universităţi 3-8 iulie 2001, care atesată dobândirea
competenţelor în îmbunătăţirea învăţării elevilor/studenţilor
şi în utilizarea programului Power Point
- Stagiu de pregătire în Pedagogia Waldorf, Suceava 1994
- Stagiu de pregătire în Pedagogia Waldorf, Cluj 1995
Acreditarea urmatorarelor programe de formare la DFCPIP:
Facilitarea carierei didactice, Metode interactive de
cunoastere in cadrul Proiectului POSDRU Facilitare profesionala
pentru calitatea instruirii eficiente: ID 33671
Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe
competenţe in cadrul Proiectului POSDRU Profesionalizarea
carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în
educație din județele Caraş - Severin și Mehedinți; ID 62421
-

-

-

-

-

-

-

Mai 2014 – noiembrie 2015, membru în echipa de proiect,
„UNIVERSITARIA – Scoala de didactica universitara si
cercetare stiintifica avansata”, Project ID: POSDRU
157/1.3/S/135590, beneficiar Universitatea de Vest din
Timisoara, Axa Prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3.
1.10.2013-30.06.2014 Paricipare la proiectul CiCe project
Erasmus Academic Network,
nr.517961-LLP-1-UK-2011-1- UK;
2010 - ianuarie 2013, Expert program formare in proiectul
"Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe
pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş
Severin şi Mehedinţi", beneficiarul este ISJ Caraş Severin
având ca parteneri CCD Caraş Severin, ISJ Mehedinţi,
CCD Mehedinţi şi DPPD din cadrul Universităţii de Vest,
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, domeniul
de intervenţie 1.3., ID 62421;
2010 - 2013, Expert, cordonator organizare in proiectul
"Practica ta pentru educatia viitorului!", beneficiar DPPD
UVT, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2,
domeniul de intervenţie 2.1., ID 33675;
2010-2013, Expert educational, formator in proiectul
"Facilitare profesionala pentru calitatea instruirii
eficiente",beneficiar DPPD UVT, cofinanţat prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie
3.1., ID 31271;
Implicarea în 2007-2008 ca voluntar în Proiectul
internaţional propus de Iowa State University, intitulat
Impactul mediatic asupra violenţei în rândul tinerilor;
Implicarea în 2007-2008 ca voluntar în Proiectul
internaţional propus de Center for Evoluţionary
Psychology, Santa Barbara, intitulat Studii şi cercetări de
psihologie evoluţionistă.

-

-

Referent ştiinţific în cadrul editurii Eurostampa începând
cu 29.05.2013
Participarea în 5 comisii de ocupare a postului de lector
universitar
Participarea, începând cu 2009, în calitate de coordonator
şi preşedinte în cadrul comisiilor de acordare a gradului
didactic I, evaluator şi preşedinte
în comisii de acordare a gradului didactic II

