Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Ţîru Carmen Maria
Str. Ion Slavici, Timişoara, România

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

tiru.carmen@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

31.07.77

Sex

Feminin

Loc de muncă vizat
Experiența profesională

Perioada Aprilie 2013-prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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
Numele şi adresa angajatorului
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Lector universitar titular
Predarea/seminarizarea unor discipline precum: Pedagogie, Metodologia cercetării educaționale,
perfecționare în domeniul științelor educaționale.
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Învățământ universitar
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Învățământ universitar
Aprilie 2004-martie 2013
Asistent universitar titular
Predarea/seminarizarea unor discipline precum: Pedagogie, Metodologia cercetării educaționale,
perfecționare în domeniul științelor educaționale.
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Învățământ universitar
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

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
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

Martie 2003 – martie 2004
Preparator universitar titular
Predarea/seminarizarea unor discipline precum: Pedagogie, Comunicare educațională, Educație
interculturală
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Învățământ universitar
Octombrie 2002 – martie 2003
Preparator universitar suplinitor
Predarea/seminarizarea unor discipline precum: Pedagogie, Comunicare educațională, Educație
interculturală
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest dinTimişoara, B-dul
Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Învățământ universitar
Septembrie 2001 – Iulie 2002
Cercetător ştiinţific
Scrierea de proiecte pe linii de finanțare eduropeană, asistent de proiecte și redactarea unor materiale
în domeniul educației adulților
Institutul Român de Educaţia Adulţilor (IREA) B-dul Vasile Parvan nr.4, Timișoara.
Cercetare în educație
Septembrie 1996-Septembrie1997
Educatoare titulară
Coordonarea activităților specifice învățământului preșcolar
Grădiniţa cu Program prelungit Unio, Satu Mare.
Învățământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada 2010-2012
Calificarea / diploma obţinută Masterand în economie socială
Disciplinele principale studiate / Introducere în economia socială, Managementul resurselor umane, Psihologie socială
competenţe profesionale dobândite organizaţională, Metodologia cercetării sociale, Politici de incluziune pentru grupuri cu risc
crescut pe piaţa muncii, Politici publice în UE,/Antreprenor în economia socială
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul
/ furnizorului de formare de Sociologie
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Nivel 6
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

25-27.03.2015
Certificat de participare
Matricea CNCSIS de descriere a calificărilor din învățământul superior
Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Consulting SW Srl.

24-27.06.2011
Perioada Certificat de absolvire program de perfecționare: Excelență în sistemul educațional universitar
Calificarea / diploma obţinută european.
Universitaea Paris-Sorbonne și La ecole D,administration Paris.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada 23.10-12.12.2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formator
Disciplinele principale studiate / Metode și tehnici de formare, Gestionarea unui program de formare, Promovarea unui
competenţe profesionale dobândite program de formare, Proiectarea programelor de formare, etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SC LEARN &ViSION SRL, Cluj Napoca.
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Program de perfecționare
internaţională

Perioada 2003-2009
Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţele educaţiei. Titlul tezei: Educaţia adulţilor- componentă a sistemului de
învăţământ românesc, OMECI nr.6026 din 27.11.2009.
Disciplinele principale studiate / Structurare şi organizare a unor cursuri de formare profesională în educaţia adulţilor,
competenţe profesionale dobândite Didactica pentru adulți.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei. Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca,
/ furnizorului de formare coordonator: prof. univ. dr. Ionescu Miron.
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 6
internaţională
Perioada 2001-2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare. Absolvent al Cursului Postuniversitar de Psihologia
Educaţiei Adulţilor. Lucrarea de dizertaţie are titlul: Managementul de proiect.
Disciplinele principale studiate / Teoria educaţiei adulţilor, Metode de predare la vârsta adultă, Evaluarea în educaţia
competenţe profesionale dobândite adulţilor. Competenţe în educaţia adulţilor.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Sociologie şi Psihologie, secţia Psihologie, Universitatea de Vest din
/ furnizorului de formare Timişoara.
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 6
internaţională
Perioada 1997-2001
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Pedagogie. Lucrarea de diplomă are titlul Factorii psihosociali şi
psihoindividuali ai reuşitei şi eşecului şcolar.
Disciplinele principale studiate / Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculum-ului, Psihologia vârstelor,
competenţe profesionale dobândite Teoria evaluării, Pedagogie experimentală, Educaţia adulţilor, Educaţie la distanţă.
Competenţe în ştiinţele educaţionale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Sociologie şi Psihologie, secţia Pedagogie, Universitatea de Vest Timişoara.
/ furnizorului de formare
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Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 5
internaţională
Perioada 1992-1996
Calificarea / diploma obţinută Educatoare /Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Psihologie, Pedagogie, Metodica predării diferitelor discipline specifice educației copiilor preșcolari
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Ioan Slavici, Satu Mare
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 3
internaţională

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înțelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba maghiară

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini organizatorice foarte bune dobândite în principal prin activitatea didactică şi proiecte de
cercetare.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe de comunicare şi relaţionare interpersonală şi interculturală foarte bune dobândite în
principal prin activitatea didactică şi proiecte de cercetare.
Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint)

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Permis de conducere Categoria B.
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Informaţii suplimentare 2015 (iulie-decembrie), asistent activități practică, în Proiectul Practica pentru studenții în științele sociale
(POSDRU/189/2.1/G/156168).

2015 (februarie-septembrie), consilier specialitate psihopedagog, membru în echipa P2 FNAP-IP în
proiectul Formarea competențelor pentru șanse egale la educație (POSDRU/ID 137857).
2014 (iunie-august), E-Incluziune: Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe
tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu
dizabilităţi (POSDRU/156/1.2/G/141055), Expert pe termen scurt: responsabil cu analiza programelor de
studii la care sunt înscriși studenții cu dizabilități; Analiza traseului educațional al studenților cu
dizabilități, - Evaluarea accesului studenților cu dizabilități la programe de studii și curriculum, Analiza
prevederilor legale, curriculare si din alte normative/standarde privind educația persoanelor cu dizabilități;
Realizarea studiului privind identificarea formelor de adaptare a curriculumului şi asigurare a egalității în
învățământul superior.
2011, ianuarie – 2013, noiembrie: Proiect POSDRU 62421 - Profesionalizarea carierei didactice - noi
competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi”– autor de
cursuri şi formator.
2010, 2011, 2012 ianuarie, noiembrie-ianurie 2013: Proiect POSDRU ID/ 33675, Practica ta pentru
educaţia viitorului-expert pe termen scurt și supervizor practică.
2011, martie –2012, octombrie: Proiect POSDRU Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289–Barabarripen
un model de integrare inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome – expert educaţional.
2011, februarie-septembrie: expert pe termen lung; 2012, iulie – formator- ”Proiect POSDRU
/87/1.3/S/63908 – „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline
economice”- expert pe termen lung.
2011, noiembrie: Proiect POSDRU/19/1.32/G/30654, Specialiști în managementul curricular-expert
formator curs și seminarii.
2010, 2011- aprilie 2012- Proiect POSDRU ID/ 31271, Facilitare profesională pentru educaţia viitorului–
expert pe termen scurt şi formator.
2008 (23-30 noiembrie), coordonator zonal Satu Mare, Exit Poll realizat de INSOMAR Cercetări şi
Marketing Politic SRL, Sondaj comandat de Realitatea TV.
2005-2006, „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- membru în echipa de proiect.
2005 (martie-octombrie), investigator principal pentru satul Traian Vuia în cadrul cercetării Satul
romanesc, sat european, realizată de ICCV la cererea DC Communication şi Delegaţiei EC la Bucuresti,
coordonatori: Mălina Voicu, Bogdan Voicu. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.
2002, membru în colectivul editorial al Revistei de Ştiinţele Educaţiei, anul IV, NR.1-2, 2002, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara
2001-2002, assistant researcher în Proiectul WORKALO. The creation of new occupational patterns
for cultural minorities: the Gypsy Case, coordonat de Universitatea Barcelona, în cadrul Programului
Socrates.
2001-2002, voluntar în Proiectul Împreună cu romii din Banat: pentru o dezvoltare locală durabilă,
coordonat de Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul Programului Măsuri de încredere al Consiliului
Europei, ref.:CBM (2001)28
2001, membru în colectivul editorial al Volumului Primei Conferinţe Naţionale de Educaţia Adulţilor,
intitulat “Educaţia adulţilor în România – Politici educaţionale, culturale şi sociale”, Editura
Almanahul Banatului, 2001,Timişoara

Data,

Semnătura,

10.04.2017
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