
  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GAVRILA – ARDELEAN  Mihaela – Florentina 

Mobil: 0040 740640912 

E-mail(uri) miha.gavrila@yahoo.com, mihaelagavrila962@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Locul de muncă Universitatea AUREL VLAICU din ARAD, Bd. Revoluției, nr. 77, 310130 

Facultatea de Științele Educației, Psihologie și asistență socială, Arad 
M, Micalaca, Str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Romania 

Domeniul ocupaţional Profesor universitar doctor, abilitat în conducerea de doctorat – învățământ 
universitar și postuniversitar, studii doctorale  

Experienţa profesională  

Perioada octombrie 2017 – prezent 

Funcţia  Profesor universitar, abilitat în conducerea de doctorat – titular Universitatea Aurel Vlaicu 
din Arad 
asociat IOSUD - UVT din anul universitar 2020-2021 
Director programe, proiecte şi granturi de cercetare 
Membru Comisii de evaluare și asigurarea calității la nivel universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică: activităţi didactice, cercetare şi publicare a rezultatelor 
cercetării, expert formator nivel național și internațional, expert inovare, expert tutorat în 
sănătate   
Activităţi administrative: coordonator sau membru în comisii executive 
Management program de studii postuniversitare, inovare profesională prin introducerea 
de noi discipline la nivel național, ca suport formativ pentru o nouă profesie pentru 
România, conform COR, bazată pe rezultatele aplicative ale cercetării din proiectele 
europene manageriate  
Coordonarea de echipe de specialiști  
Activități de management administrativ privind documentația dosarelor de studii 
postuniversitare, pentru reavizarea periodică în comisii de specialitate ARACIS 
Monitorizare și evaluare anuală a calității procesului de învățământ universitar 
Management mobilități internaționale în cadrul granturilor de mobilități și a parteneriatelor 
strategice, cu Luxembourg Institute of Health, Centre de Neuropsychiatry Saint-Martin, 
Dave, Namur, Belgia, Societe de Santé Mentale France, Apsy, Paris, Franța, Kepsipi, 
Atena, Grecia  
Contributor internaționalizare universitară prin dezvoltarea de relații cu universități din 
străinătate, contracte de parteneriat cu Turcia: Konia Food and Agriculture University, 
Konya; și Erasmus + cu Düzce University și Istanbul University, Japonia (IOSUD_UVT)  
Activități de management editorial: editor șef adjunct al revistei Agora Psycho-Pragmatica 
și membru în colectivul editorial al Journal Plus Education, indexate BDI 
Membru în comitetele științifice a 10 jurnale internaționale BDI 
Membru în comitetele științifice și de organizare conferințe internaționale 
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Director programe, proiecte şi granturi de cercetare. 

Perioada octombrie 2016 – octombrie 2017 

Funcţia  Conferențiar universitar  
Manager relații publice revista de specialitate: Agora Psycho-Pragmatica 
Membru în comisii de consiliere și orientare profesională nivel preuniversitar și universitar 
Membru comisii audit în procesul de învăţământ şi cercetare universitară 
Secretar comisie socială universitară  
Manager program de studii postuniversitare, nivel master 
Manager proiecte locale tip CMC, coordonarea echipelor studențești 
Expert dezvoltare și implementare curriculă universitară, în cadrul unor proiecte de 
cercetare, tip POSDRU și Erasmus axele KA2+ și VET 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică 
Management relații publice revista de specialitate: Agora Psycho-Pragmatica  

Perioada octombrie 2012 – octombrie 2016 

Funcţia  Conferențiar universitar  
Director program de studii postuniversitare în Asistență socială  
Manager relații publice revista de specialitate: Agora Psycho-Pragmatica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică 
Management universitar 
Management relații publice revista de specialitate: Agora Psycho-Pragmatica  

Perioada octombrie 2005 – octombrie 2012 

Funcţia  Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior, cercetare și inovare științifică 

Perioada septembrie 2003 – octombrie 2005 

Funcţia  Asistent universitar – Facultatea de Medicină  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică 
 

Perioada septembrie 2000 – octombrie 2003 

Funcţia  Preparator universitar – Facultatea de Medicină  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice și de cercetare științifică 
Editoriale: secretar de redacție Revista Medicina Familiei 

  

Perioada 2003 - prezent 

Funcţia  Director medical 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi administrative: coordonator echipa medicală 
Activităţi de management și practică medicală 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de sănătate în domeniul public și privat 
 

Perioada Aprilie 2006 – octombrie 2019  

Funcţia  Director echipa medicală cabinet medical școlar copii cu cerințe educative speciale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi administrative, management medical, coordonator echipa medicală 
Activităţi clinice de evaluare 
Activități de consiliere și orientare profesională pentru tinerii cu C.E.S. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de sănătate și evaluare persoane cu nevoi speciale, în învățământul special  
 



  

 
Educaţie şi formare  

 

Perioada 2021 

Calificarea / diploma obţinută Tutor în sănătate mintală / Certificat European de Absolvire Haute École de la Province 
de Namur, Belgia/29.08.2021/ Training Certificate Tutor in Mental Health  

Competenţe profesionale 
dobândite 

Integrare socială și profesională pentru persoanele cu boli psihice, prin procesul de 
tutorare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Comisia Europeană în parteneriat cu Haute École de la Province de Namur, Dave, 
Belgia și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Specialist abilitat în conducerea de studii universitare de doctorat / Ordin MEC 
5429/4.12.2019 privind acordarea atestatului de abilitare în domeniul de studii 
universitare de doctorat Sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

IOSUD/IOD Universitatea de Vest din Timișoara 
Timișoara 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Specialist abilitat în supravegherea ocupațională specială / Certificat de Abilitare în 
supravegherea medicală a expusului profesional la radiații ionizante, INSP București 
nr. 3564/12/17.03.2017 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Național de Sănătate Publică   
București 

 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de Absolvire MMFPS nr. 7049/09.05.2016 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale  
București 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută     Atestat integrare socială și profesională pentru persoanele cu boli psihice / Diplomă:  
    Formation des nouvelles competencés dans l’emploi des personnes avec maladie     
mentale, l’intégration sociale et professionnelle: Santé Publiqué-Santé Mentale 

Competenţe profesionale 
dobândite 

Integrare socială și profesională pentru persoanele cu boli psihice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația Traget, Geneva, Elveția 

Perioada 2015  

Calificarea / diploma obţinută Manager inovare / Certificat manager inovare, MMFPS 32/20.11.2015 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea  

Perioada 2010  

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist medicina muncii/ Certificat medic specialist MS 005943/26.07.2010 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătății, București  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate în comunicare dobândită în calitate de cadru didactic universitar. 
Capacitate de a lucra în echipă dobândită în activităţile de derulare a proiectelor şi 
capacităţi de coordonare dobândite în cadrul cursurilor de perfecţionare, activităţi de 
manager de proiect, activităţi de coordonare a lucrărilor, studiilor şi publicarea de lucrări 
de cercetare. 
Capacitatea de adaptare la contexte multiculturale, munca în echipe internaționale de 
cercetare pluridisciplinară.  
Competenţe psihologice şi psihopedagogice în evaluarea persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală și a muncii cu persoanele cu nevoi speciale: boli psihice, C.E.S, 
competențe în sănătatea ocupațională specială. 

   Activități de voluntariat social; empatie; interculturalitate; sociabilitate. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacităţi de leader, bun organizator, capacitate de elaborare, scriere şi derulare de 
proiecte complexe multidisciplinare, capacitate dobândită ca urmare a ocupării poziţiei 
de manager și partener în proiecte şi prin participarea proiecte (granturi) din care 5 în 
poziţia de manager local de proiect. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizare PC-uri şi aparatura medicală (ECG, audiometru, EEG, aparatura testări 
vizuale, ecograf, spirometru) dobândită în peste 20 de ani de experienţă în domeniu. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare în sisteme de operare (Windows) programe de editare de texte (Word), calcul 
tabelar (Excel), prezentări (PowerPoint). 

Permis(e) de conducere B, deţin maşină proprietate privată 

Informaţii suplimentare 
Participări în proiecte 

 

Responsabil coordonator 
național local – proiecte  

europene  

- 2014-2017, Employabilité en Europe, Santé Publique et Santé Mentale: Nouveaux besoins, 
nouvelles formations, quelle employabilité des usagers en Europe, Parteneri: Luxembourg, 
France, Belgique, Roumanie, Suisse, ERASMUS+ KA2, SPSM Employabilité en Europe, Contract 
parteneri ERASMUS + KA2, 2014-1-LU-KA200-000036, valoare proiect finanțare Uniunea 
Europeană: 272.593 €. Rezultate : ameliorarea competențe specialiști prin 5 cursuri de formare 
internașională, tip Seminarii Pilot, Site: www.sante-mentale-insertion.org, Articole 10 BDI și ISI 
diseminate la conferințe.   

- 2015, Youth Culture Consummer, Dezvoltarea competențelor de exprimare culturală a tinerilor, 
finanțat de Centrul Municipal de Cultură, Contract nr. 1686/26.05.2015, valoarea de 999, 66 lei. 
Rezultatele proiectului: Volum bilingv: român-englez. Proiectul a primit două importante premii:  

http://www.sante-mentale-insertion.org/
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GAVRILA-ARDELEAN Mihaela    

- Diploma de Excelență la categoria Mobilități Europene Tineret, acordat de 
Centrul Județean de Voluntariat, Gala Responsabilității Sociale, 06.12.2016; 

- Premiul I Comunicare și Interculturalitate la Școala de Vară ediția a XV-a, 
Centrul Municipal de Cultură, pentru lucrarea „Dezvoltarea competențelor de 
exprimare culturală a tinerilor studenți prin Proiectul Youth Culture 
Consummer”, 07.07.2017. 

- 2016-2017, 2018-2021 European TuToring Process in Psychiatry And Mental 
Health, Parteneri: Belgia, Grecia, Germania, Spania, Luxemburg, Franța, România, 
Parteneri ERASMUS + KA2, 14PT00001-2014-I-BE01-KA2000-000824, valoare 
finanțare U.E. 265.600 €, rezultate: mobilități profesionale internaționale, stagii de bune 
practici, tutorat în psihiatrie, Site: www.tuto.network. 2 cărți la o editură de prestigiu 
internațional: 'Emploi, Formation et Tutorat en santé mentale: des innovations 
nécessaires en Europe', coordonatori: Laurence Fond-Harmant & Jocelyn Deloyer, 
colecția: Logiques Sociales, Ed. L’Harmattan, Paris, 2017, ISBN 978-2-343-12219-9; 

- 2017-2019, Améliorer les Réseaux de Professionnels pour la Santé Mentale des 
personnes âgées atteintes de Troubles Psychiques en Europe. Coopération en 
matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques. (ARPA) Parteneri: Grand-
Duché du Luxebourg, Coordonnateur: Luxembourg Institute of Health; Université de 
Luxembourg, Belgique: Centre Neuro Psychiatrique Saint Martin, Grèce: Kepsipi, 
Center of psychological and pedagogical Support, Grèce University of Crete, Roumanie, 
France: EPSM Lille- Métropole Centre collaborateur OMS, France: eXia Ecole 
d’ingénieurs informatique, Contract parteneri ERASMUS + KA2 2016-1-LU01-KA204-
013827, valoarea finanțării U.E 55 000 €. Rezultate: Parteneriat strategic de inovare și 
îmbunătățire a rețelelor de suport și schimb internațional de bune practici în domeniul 
sănătății mentale a vârstnicului. Site: http://arpa-europe.eu. 

- 2018-2021, VETMH TuTo+ Vocational education process in European tutoring for 
immersion trainees in the mental health sector, KA202 - Strategic Partnerships for 
vocational education and training, 2018-1-BE01-KA202- 038583, CNP Saint-Martin, 
Dave, Namur, Belgia, director în parteneriat proiect.  

- 2018-2021, Digi Family - Digitalising a network for peer collaboration and learning 
in family and community resources for workers in the social, educational and 
mental health sectors, KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and 
training, 2018-1-ES01-KA202-050945, 10 000 euro, Spania, Elche, director în 
parteneriat proiect. 

- 2020-2023, Au fond qui décide? L'Empowerement Citoyen en Santé Mentale: du 

laboratoire d’idées aux perspectives opérationnelles pour l'autodétermination 

des usagers, (Empow’Them), Parteneriates Strategiques KA2 Erasmus +, 2020-1-

FR01-KA202-080436, 353 961 euro, fundația Espoir 54, Franța, director în parteneriat 

proiect.  

- 2020-2023, Functional methods in teaching and therapy, Erasmus+ Strategic 

Partnership KA202, 2020-1-FI01-Ka202-066555, 16 285 euro, fundația Kirkkopalvelut 

Finlanda, director în parteneriat proiect. 

- 2022-2025, PEER and TEAM SUPPORT in Mental Health: recovery through user's 

experience, 2021-1-BE01-KA220-VET-000034852, Namur, Belgium. 
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