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

HURDUZEU (n.BIVOLARU) RAMONA ELENA
Bul.V.Parvan nr.4, cab. 143 Timisoara jud.Timis Romania
0256592328

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

ramona.hurduzeu@e-uvt.ro
Romana
20.05.1975
Feminin

Locul de muncă vizat / Psiholog
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Oct.2009 – prezent
Lector univ. dr
Susţinerea cursurilor şi seminariilor de Psihologia Educaţiei şi Pedagogie (Introducere în
pedagogie şi teoria curriculum –ului, Teoria şi metodologia instruirii & teoria şi practica
evaluării)
Coordonare practică pedagogică
Activităţi de consiliere psihopedagogică şi orientare pentru cariera didactică în cadrul
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic
Coordonator lucrări gradul 1 cadre didactice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Oct.2006 – oct.2009
Asistent univ. drd
Susţinerea seminariilor de Psihologia Educaţiei, coordonare practică pedagogică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Oct.2004 – 2006
Asistent univ. drd
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Susţinerea seminariilor de introducere în Pedagogie, Teoria Curriculumului, Teoria şi
metodologia intruirii, coordonare practică pedagogică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Oct.2003 – 2004
Preparator univ
Susţinerea seminariilor de Psihologia Educaţiei, coordonare pactică pedagogică

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Experienţa profesională
Perioada

Oct.2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

Preparator univ.

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor de neuropsihologie şi neurocibernetică, coordonare practică pedagogică
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Banatului Timişoara, Facultatea de Psihologie

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Experienţa profesională
Perioada

Noi.2000 – Aug.2001

Funcţia sau postul ocupat

Consilier pe probleme educative, cu rang de director adjunct

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare activităţi de formare, îndrumare profesori debutanţi, monitorizare activităţi
educative, de disciplină în şcoală
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţă Constantin Pufan Timişoara (şcoala pentru copii cu
deficienţe de auz)
Activitate didactică/management

Experienţa profesională
Perioada

Sept.1998 – 2001

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de educaţie specială

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de logopedie, labiolectura, asistare in invatare, predare la clasa ciclul primar
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţă Constantin Pufan Timişoara (şcoala pentru copii cu
deficienţe de auz)
Activitate didactică

Educaţie şi formare
Perioada
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2012 – 2016
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Psihoterapeut
Psihotrapie integrativa – cercetare in psihoterapie, motivatie, managementul stresului si al
schimbarii, succes si esec in psihoerapie, nevoi psihologice de baza, inteligenta emotionala si
creativitatea, managementul timpului, etc, dezvoltare personala.
PSIHO BLUE Timisoara

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

2005 – 2010
Doctor în ştiintele educaţiei
Tema Strategii de intervenţie în rezolvarea problemelor critice ale profesorului debutant
Coordonator : prof. univ. dr. Dan Potolea, Universitatea din Bucureşti
Managementul proiectelor, Metodologia cercetarii, Paradigme in stiintele educatiei, Politici
educationale in domeniul formarii cadrelor didactice
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

2004-2006
Diplomă de absolvire - Masterat: Tehnici şi abilităţi de intervenţie comunitară
Psihologie comunitara , Sociologia conducerii , Delincventa juvenila , Tehnici de interventie
comunitara , Modele matematice in comunitate , Prevenirea abuzului si a neglijarii, Metode
avansate de cercetare si analiza a datelor , Familia si comunitatea , Tehnici de comunicare,
Domenii si strategii de interventie comunitara, Managementul proiectelor, Advocacy-ul
serviciilor comunitare
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

2003-2004
Certificat de absolvire - Studii postuniversitare de perfecţionare: Management organizaţional
Management organizational, Comportament organizational, Schimbare organizationala,
Managementul resurselor umane, Metode si tehnici de dezvoltare organizationala
Universitatea de Vest din Timişoara, CECIDD

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Educaţie şi formare
Perioada
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1999-2000
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Diplomă de studii postuniv.de specializare Studii postuniversitare de specializare – Psihologie
comunitară
Psihologie comunitara, Domenii de intervetine comunitara, tehnici de interventie comunitara,
tehnici de comunicare
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

1994-1998
Diplomă de licenţă - Psihologie
Psihologie generala, Psihologia copilului, a varstelor, Psihologie organizationala,
Psihopedagogie, Psihologie juridica, Practica pedagogica, Metodica predarii psihologiei,
Pedagogie
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Psihologie-Sociologie, secţia Psihologie

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

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

1989-1994
Diplomă de bacalaureat
Atestat în domeniu Pedagogie, pentru pregătirea de specialitate, profesională şi practică în
meseria de învăţător
Şcoala Normală Eftimie Murgu Timişoara (Liceul Pedagogic – specializarea învăţătoreducator)
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Aptitudini şi competenţe
personale
Atestat liberă practică nr.877/31.03.2014 PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ, CONSILIERE
ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ, Principal autonom, cod personal 15903

Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba italiana
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Ascultare
C1

foarte bine

Vorbire
Citire

C1

foarte bine

Participare la
conversaţie
C1

foarte bine

Scriere

Discurs oral
B2

bine
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Exprimare scrisă
B2

bine

Limba franceza
Limba engleza
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

C1

foarte bine

B2

bine

B2

bine

B1 satisfacator

B2

bine

C1

foarte bine

B2

bine

B2

bine

B1 satisfacator

B2

bine

Abilităţi de comunicare, Abilităţi de muncă în echipă - competente dobandite in practica
educationala, dar reprezinta si calitati personale
Competenţe în activităţile de consiliere, cu deosebire pentru cariera didactică
Gestionarea cu succes a activitatilor educationale pe scoala in calitate de director pe
probleme educative

Utilizare calculator, retroproiector, videoretroproiector
Aplicaţii Windows, Microsoft Office, Excell, Power Point, Internet Explorer

Calitati muzicale (fosta componenta a unui grup folk), design

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
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Categoria B
Proiecte de cercetare:
• Coorodnator resurse umane - profesori în echipa de management a proiectului (noiembrie 2011mai 2012), Expert pe termen lung - formator în cadrul proiectului Facilitare professională pentru
calitatea instruirii eficiente, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 3.1., ID 31271
• Expert - formator în cadrul proiectului Practica ta pentru educatia viitorului, Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2, domeniul de
intervenţie 2.1., ID 33675
• Expert - formator în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe
pentru actori ai schimbărilor în educație din județele caraș - severin și mehedinți, , Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1, domeniul de
intervenţie 1.3, ID 62421
Membru în asociaţii:
ACCPI – Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa
COPSI – Colegiul Psihologilor din România
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Programe de formare:
♦ Program de perfecţionare Excelenţă în sistemul educaţional universitar reuropean, Universitatea
Paris – Sorbonne şi Ecole National D'Administration din Paris, 24-27.06 2011
♦ Curs de formare Grundtving “Aprendre une lingue autrement” Valladolid, Spania, 23-27aprilie,
2012
♦ Formare în psihoterapie integrativă (din 2012 până în prezent), http://www.psihoterapieintegrativa.eu/
♦ Curs de perfecționare în cadrul priectului: UNIVERSITARIA – Școală de didactică universitară și
cercetare științifică avansată (în derulare), module: 1.Developing specific didactical materials for
universities, 2. Project management and research grants, http://universitaria.uvt.ro/ro/
Programe de predare:
♦ Mobilitate Erasmus, 8 ore predare, domeniul: științele educației. Instituția gazdă: Universita degli
Studi Roma Tre, perioada de mobilitate: 15/l09/2014 – 19/09/2014
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