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INFORMAŢII
PERSONALE

Nume

BALAŞ CORNELIA
EVELINA

Adresă

310275 ARAD
Str. Elena Drăgoi nr. 2-4

Telefon

0257 219555

E-mail

evelinabalas@yahoo.com

Naţionalitate

română

Date naşterii

31.03.1978

EDUCATIE SI FORMARE ÎN CADRUL SISTEMULUI FORMAL DE EDUCAŢIE
Perioada
(de la până la)

20062010
20022004

19972001

19921997

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ şi al
organizaţiei
profesionale prin care
s-a realizat formarea
profesională
Universitatea „BabeşBolyai” Cluj-Napoca

Domeniul
Tipul calificării/
studiat/aptitudini diploma obţinută
ocupaţionale

Nivelul de clasificare a
formei de
instruire/invatamant

Ştiinţele Educaţiei

Studii postuniversitare
de doctorat

Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, secţia
Pedagogie
Universitatea de Vest
din Timişoara,
Facultatea de Sociologie
şi Psihologie
Şcoala Normală
„Dimitrie Ţichindeal”
Arad, Specializarea:
Învăţători-educatoare

Management şi
evaluare
educaţională

Diplomă de
doctor în ştiinţele
educaţiei
Diplomă de
master

Socio-psihopedagogie

Diplomă de
licenţă în
Pedagogie

Studii universitare de
licenţă

Vocaţionalpedagogic

Diplomă de
bacalaureat

Studii liceale

Studii postuniversitare
de masterat

EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Domeniul
şi al organizaţiei profesionale prin care
studiat/aptitudini
s-a realizat formarea profesională
ocupaţionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Gradul didactic I în
învățământ, pe baza
titlului științific de
doctor
2013
Program de formare organizat de Competente în domeniul
Ministerul
Educației
Națioanale, didacticii predării
Universitatea din București, Universitatea disciplinelor
A.I. Cuza Iași, Universitatea Babeș psihopedagogice
Bolyai Cluj Napoca, Universitatea
Politehnica București, Universitatea din
Pitești, Universitatea 1 Decembrie 1918
Alba Iulia, în cadrul proiectului POSDRU
87/1.3/S/63709
,,Calitate,
inovare,
comunicare în sistemul de formare
continuă
a
didacticienilor
din
învățământul superior,,
2012
Curs postuniversitar organizat de Competente în domeniul
Universitatea din București, Universitatea proiectării,
Babeș
Bolyai
Cluj
Napoca
și implementării
şi
Universitatea de Vest Timișoara, în evaluării
practicii
cadrul proiectului ,,Formarea continuă de profesionale
a
tip blended learning pentru cadrele studenţilor
didactice universitare,,
2012
Asociaţia Română a Tierilor cu Iniţiativă, Cercetător economist în
Craiova - curs acreditat de Ministerul marketing, cod COR
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 263120
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
2012, 01- Universitatea ,,1 Decembrie 1918,, din Academia de vară 09 august
Alba Iulia
Perspective noi în
didactică. De la
centrarea pe elev la
abordarea prin
competențe
2011
SC LEXIM GRUP S.R.L. – curs acreditat Manager de proiect, cod
de Ministerul Muncii, Familiei şi COR 241919
Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării
2012, 10Universitatea” Aurel Vlaicu” din Arad–
Psihopedagogia eductiei
12 iunie
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
timpurii si a scolaritătii
Psihologie şi Asistenţă Socială şi
mici
I.S.B.E.F. Italia: curs de formare în cadrul
proiectului „Perspective ale formarii prin
masterat a specialistilor din domeniul
educatiei timpurii si a scolaritatii mici la
un nivel calitativ superior,,
Perioada
(de la până la)
2013-2014

Tipul calificării/
diploma obţinută
Ordin MEN nr.
3708
din
25.06.2014
Certificat de
atestare a
competenţelor
profesionale emis
de CNC

Certificat
absolvire

Certificat de
absolvire

Certificat de
participare

Certificat de
absolvire
Diplomă de
participare

de

2010

(PERFORMER)
SC Fontium SRL – curs de acreditat de Formator, cod COR
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii 241205,
de Şanse şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului

Certificat de
FormatorSupliment
descriptiv al
Certificatului

EXPEREINȚĂ PROFESIONALĂ
Perioada
(de la până la)
1.10 2017prezent

Numele şi
adresa
angajatorului
Universitatea
“Aurel Vlaicu
Arad, Facultatea
șe Științe ale
Educației,
Psihologie și
Asistență
Socială

Funcția sau
postul ocupat

1.10.2009 1.10 2017

Universitatea
“Aurel Vlaicu
Arad, Facultatea
șe Științe ale
Educației,
Psihologie și
Asistență
Socială

Lector
universitar

1.10.200430.09.2009

Universitatea
“Aurel Vlaicu
Arad,
Departamentul
de Pregătire a
Personalului
Didactic

Asistent
universitar

1.10.200230.09.2004

Universitatea
“Aurel Vlaicu
Arad,
Departamentul
de Pregătire a
Personalului
Didactic

Preparator
universitar

Conferenţiar
universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Activităţi de predare cursuri și seminarii în domeniul
ştiinţelor educaţiei la nivel de licență și la nivel de
master
Elaborarea de programe curriculare şi implementarea
acestora.
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din
cadrul departamentului
Trainiguri de formare a iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar
Activităţi de cercetare în domeniul pregătirii iniţiale a
cadrelor didactice, practică pedagogică, didactică
Activităţi de predare cursuri și seminarii în domeniul
ştiinţelor educaţiei la nivel de licență și seminarii la
nivel de master
Elaborarea de programe curriculare şi implementarea
acestora.
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din
cadrul departamentului
Trainiguri de formare a iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar
Activităţi de cercetare în domeniul pregătirii iniţiale a
cadrelor didactice, practică pedagogică, didactică
Activităţi de seminar în domeniul ştiinţelor educaţiei:
Didactică, Teoria si metodologia instruirii/Teoria si
metodologia evaluării şi Comunicare educaţionala
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor
Activităţi de formare iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar
Activităţi de consiliere psihopedagogică a studenţilor
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în
domeniul comunicării şi a didacticii.
Activităţi de seminar în domeniul ştiinţelor educaţiei
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor
Activităţi de formare iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar:
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în
domeniul comunicării şi a didacticii.

1.09.2001 –
30.09. 2002

Centrul Judeţean Profesor
de Asistenţă
consilier
Psihopedagogică
Arad

Evaluarea psihologică a elevilor pentru orientarea
şcolară şi profesională şi pentru adaptarea
strategiilor didactice la particularităţile individuale
şi de vârstă.
Susţinerea de activităţi educative cu grupuri de elevi
pentru formarea unui comportament social dezirabil
Trainiguri de formare a institutorilor în cadrul Casei
Corpului Didactic

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ÎN PROIECTE DE CERECTARE-DEZVOLTARE, FORMARE
Perioada
(de la până la)

Numele şi adresa
angajatorului și
numele proiectului

20192021

,,Educaţie timpurie
incluzivă şi de
calitate,,
POCU/446/6/22
Cod SMIS 2014:
128215
Nr. contract de
finanțare:
61398/09.08.2019
Beneficiar: Ministerul
Educației Naționale
Partener 1:
Universitatea din Pitești
Partener 2:
Universitatea Aurel
Vlaicu din Arad
Partener 3:
Universitatea Ștefan cel
Mare

2016

Program de formare
continuă Calitate în
evaluare și examinare Casa Corpului Didactic
,, Alexandru Gavra,,
Arad

Funcția sau
Principalele
postul
activităţi şi
ocupat în
responsabilităţi
proiect
Expert
• Asigura
învăţământ
realizarea
analizei de nevoi
de formare si
elaborarea
curricula /
suporturilor de
curs programelor
de formare
continua;
• realizeaza
documentatia
specifica in
vederea
acreditarii CNFP
a programelor de
formare;
• asigura
susţinerea
activitaţilor
teoretice şi
practice in
cadrul
programelor de
formare si
realizarea
evaluarii
cursantilor.
Formator
Implementarea
acreditat
cursului

Publicații/rezultate

- 2 programe de formare /
continuă, modalități de evaluare și
certificare a programelor de
formare;
- 223 de formatori formați (
selectați la nivel național) + 2283
cadre didactice din educația
timpurie formate ( selectați la
nivel regional) + 94 experți în
dezvoltare curriculară formați (
selectați la nivel național) = 2600
cadre didactice formate
- Competențe îmbunătățite ale
personalului didactic din
învățământul preuniversitar în
vederea promovării unor servicii
educaţionale de calitate orientate
pe nevoile elevilor și a unei școli
incluzive.

Evelina
Balaş,
(2017),
The
evaluation as a means of reinforcing
learning - a theoretical approach în
Educaţia Plus/Journal Plus Education,
Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”,
Arad, ISSN: 1842-077X, pag 150159

20142017

Fundația Dezvoltarea Cercetător
Popoarelor Filiala Arad științific
în
parteneriat
cu
Universitatea ,,Aurel
Vlaicu,,
în
cadrul
proiectului:
What
really
matters
ERASMUS+ KA2
2014-1-RO01-KA202002863
23.026 (partea UAV)

20142015

20142015

Proiect POSDRU, ID
139480
- „Învăţare
autentică în mediul
nonformal”
Universitatea
din
Oradea în parteneriat
cu Universitatea ,,Aurel
Vlaicu,,
în
cadrul
proiectului SocioPlusServicii de pregatire,
documentare si acces
pentru
studenti
in
programe de licenta si
masterat in Sociologie
si Asistenta Sociala,

Psiholog

Activităţi de
consiliere
psihopedagogică

Expert
implementa
re curriculă

Ajustarea
curriculei în
vederea pilotării
Pilotare
curricula ajustată
prin livrarea de
module pilot
către studenți
Participare la
workshop-uri
tematice despre

Evelina
Balaş,
(2015),
The
evaluation of the school progress in
the outlook and the practice of the
teaching
staff
from
the
preuniversitary education in Agora –
psycho-pragmatica, vol IX, nr.2/
2015
Ed. Universităţii „Aurel
Vlaicu”, Arad, ISSN 1842-6840
Agora (online) ISSN 2247/2401
ISSN-L- 1842-6840, la paginile 113121
Dana Bălaș Timar, Tiberiu Dughi,
Evelina Balaş, (2017), Professional
development and career counselling
services in higher education, in Agora
– psycho-pragmatica, vol X, nr.1/2017,
Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad,
ISSN 1842-6840 Agora (online) ISSN
2247/2401 ISSN-L- 1842-6840, pag.
32-43
Evelina Balaş (2014), The role of
teachers
in
developing
the
intercultural communicational skills
for young people în Roman, A.
Kelemen,
G.,
Strategies
of
developing
youth
cultural
competences in a global society, Ed.
Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-606711-181-1, pp 243-256
Anton Ilica, Evelina Balaș, (2014),
Cultural comunicative skills în Roman,
A. Kelemen, G., Strategies of
developing youth cultural competences
in a global society, Ed. Eikon, ClujNapoca, ISBN 978-606-711-181-1, pp
9-29
Materiale pentru activități

Evelina Balaș, Alina Roman, (2015),
Interactive learning situations for the
development
of
students
communication skills in Social Work
degree program in Riding the Wave.
Social Science Curriculum and
Teaching in Higher Education in an
Age of Crisis (Edited by Adrian
Hatos), Presa Universitara Clujeana,
ISBN: 978-973-595-894-7, pp. 79-92
Evelina Balaş, Roman Alina, (2015),

Contract
POSDRU/156/1.2/G/13
9751
Buget Total:
1950358.27 lei

20122014

Universitatea
Expert în
Transilvania din Braşov învăţământ
în
parteneriat
cu
Universitatea
„Aurel
Vlaicu”
Arad,
Universitatea
„1
Decembrie 1918” AlbaIulia și Istituto di
Scienze Psicologiche
della Educazione e
della
Formazione
Roma, Italia,în cadrul
proiectului POSDRU
Psihopedagogia
educației timpurii și a
școlarității mici din
cadrul proiectului
european: Perspective
ale formării prin
masterat a
specialiştilor din
domeniul educaţiei
timpurii şi a şcolarităţii
mici la un nivel
calitativ superior
(PERFORMER),
contract nr.
POSDRU/86/1.2/S/625
08
1.146.477 lei

analiza
rezultatelor
aplicării
instrumentelor
de testare și
validare
Participare la
evenimentele
proiectului:
workshop-uri,
conferințe, etc.
Activităţi
administrative.
Organizarea de
conferinţe;
participă la
acestea.
Dezvoltare
curriculă
Pilotare
curricula
Predare
discipline în
cadrul
programului de
masterat
Evaluare impact

Promovarea
disciplinei
Practică
–
Plan de acţiune
cu grupa de
copii şi clasa
de elevi

Transversal
competences
and
interactive teaching strategies in
Agora – psycho-pragmatica, vol IX,
nr.1/ 2015 Ed. Universităţii „Aurel
Vlaicu”, Arad, ISSN 1842-6840
Agora (online) ISSN 2247/2401
ISSN-L- 1842-6840, la paginile 2641

Evelina Balaş, (2013), Pedagogia
interactivă și învățarea centrată pe
student în contextul construirii
Spațiului European al Învățământului
Superior - în Stanciu L., Bumbuc Ș.,
Macovei C. (coord.),
Educația
centrată pe sudent-cheia unui
învățământ superior de calitate, Ed.
Academiei Forțelor Terestre ,,Nicolae
Bălcescu,,, Sibiu, 2013, ISBN 978973-153-166-3, p.p. 62-72
Evelina Balaş, Mirea D., Mirea L.
(2014), The ICT coordinator in
school. A XXI century education în
Educaţia Plus/Journal Plus Education
Vol. 10 (2014), Nr. 1 Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad,
ISSN: 1842-077X, p.p.298-311
Evelina Balaş ,Larisa Chițu (2013),
The role of assessing and the selfassessing in the development of
students' evaluative and selfevaluative
skills
în
Educaţia
Plus/Journal Plus Education Vol. VIII
(2012), Nr. 2 Ed. Universităţii „Aurel
Vlaicu”, Arad, ISSN: 1842-077X,
p.p.202-207
Evelina Balaş, Larisa Chițu (2012),
Ways of improving the responsibility
of students for the evaluative act în
Educaţia Plus/Journal Plus Education
Vol. VIII (2012), Nr. 1 Ed.
Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad,
ISSN: 1842-077X, p.p. 228-235

Curriculum acreditat ARACIS
Ghidul studenților

20102012

Proiectul
Mebru al
PROFESSORIA
echipei
finanţat de Fundaţia
Dinu
Patriciu
în
colaborare cu Fundaţia
CODECS, Programul
de master în educaţie
“Politici şi strategii ale
formării competenţelor
pentru
cariera
didactică”,
Contract de
sponsorizare nr.
11156/22.02.2010
30000 euro

20092011

Universitatea “Aurel
Vlaicu Arad în
colaborare cu
University of Helsinki
în cadrul proiectului
European Diploma in
intercultural
comptenece
504637-LLP-1-2009-1FI-ERASMUS-ECDSP
Buget UAV: 24.921
euro
Proiect Phare 2005 Coeziune economică
socială,
Dezvoltarea
resurselor umane –
Dezvoltarea formării
continue
pentru
personalul
din
învăţământul
preuniversitar,
„Managerul şcolar”,
DPPD, UAV
Proiect Phare 2005 Coeziune economică
socială,
Dezvoltarea
resurselor umane –
Dezvoltarea formării

20082009

20082009

Membru al
echipei

Inițierea și
promovarea
disciplinei
fundamentale
,,Sisteme
europene de
pregătire a
profesorilor,, în
cadrul
programului de
master ,,Politici
și strategii ale
formării
competențelor
pentru cariera
didactică,,
Elaborarea
materialelor ce
asigurau
calitatea
curriculumului

Formator

Elaborare
curricula
Implementarea
cursului

Formator

Elaborare
curricula
Implementarea
cursului

Dezvoltare curriculum în cadrul
programului de master

www.edicc.eu

Dorin Herlo, Alina Roman, Tiberiu
Dughi, Anca Petroi, Evelina Balaş,
Florin Isac, (2009), Managerul
şcolar. Aspecte formativ-aplicative,
Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, ISBN 978-973-752-332-7, p.
145

Materiale pentru activități

2008–
2009

2008

2008

20052006

20032005

continue
pentru
personalul
din
învăţământul
preuniversitar,
„Valorizarea educaţiei
rurale
în
Era
Cunoaşterii”,
în
parteneriat cu Fundaţia
EOS Timişoara
Program de formare
continuă a cadrelor
didactice „Calculatorul
în
activităţi
interdisciplinare”,
în
parteneriat cu Fundaţia
EOS Timişoara
Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului,
prin
Unitatea
de
Management
al
Proiectelor
Învăţământului
Preuniversitar
„Abandonul
şcolar
timpuriu în sistemul
educaţional
din
România. Perspective la
nivelul şcolii”
Proiectul SMEs ACtion
learning facilitaTOR
"SME Actor"
Leonardo da Vinci
Ro/06/B/F/PP175026
3.439 Lei
Grant de cercetare
CNCSIS
„Determinarea
şi
ameliorarea
disfuncţiilor
în
însuşirea abilităţilor de
bază (citit, scris, calcul
matematic) la copiii
între 8 şi 11 ani”
(20.900 RON)
Proiectul„Cercetarea
impactului programului
de educaţie a
caracterului (Character
First) la şcolarii mici,
clasele I-IV”, proiect

Formator

Implementarea
cursului

Expert

Activitaţi de
cercetare

Materiale pentru activități

în colaborare - Studiu Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
prin Unitatea de Management al
Proiectelor
Învăţământului
Preuniversitar - „Abandonul şcolar
timpuriu în sistemul educaţional din
România. Perspective la nivelul
şcolii”

Membru în
echipa de
evaluatori
externi

Membru
cercetător

Membru
cercetător

Identificarea
elevilor cu
dificultati in
insusirea
deprinderilor de
baza;

Materiale pentru activități

Dorin Herlo, Anca Petroi, Tiberiu
Dughi, Evelina Balaş, Dana Bălaş,
Camelia Bran, (2004), Studiu asupra
efectelor implementării curriculumului „CHARACTER FIRST” la
elevii claselor I-IV din municipiul

Arad în „Tradiţie şi modernitate în
ştiinţele umaniste şi sociale”,
Lucrările
Secţiunii
I
a
Simpozionului
„Cercetarea
Ştiinţifică – o punte spre integrarea
europeană, Ed. Mirton, Timişoara,
ISBN 973-661-527-8

coordonat de DPPD din
cadrul Universităţii
"Aurel Vlaicu" Arad, în
colaborare cu ISJ, CCD
Arad şi Biola
University, USA. (5000
USD)

Recunoașterea prestigiului
 Membru în consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie și Asistență Socială
 Președinte al comisiei de audit intern în procesul de învăţământ şi cercetare
 Responsabil cu cercetarea științifica la nivelul FSEPAS
 Responsabil program de studiu - Master Pedagogie interactivă
 Membru în comisia pentru curriculum şi calificări universitare
 Membru în comisia de orar
 Membru în echipa responsabili site FSEPAS
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

B2
B2
B2

B1
B1
B1

APTITUDINI SI
COMPETENTE SOCIALE

-

APTITUDINI SI
COMPETENTE
ORGANIZATORICE

-

-

-

bune aptitudini de comunicare, interrelaţionare, muncă în
echipă, persevenţă, creativitate, adapatbilitate
capacitatea de a organiza activităţi de formare cu diverse
categorii de educabili;
2016 - membru în comitetul științific și în colectivul de
organizare– Conferința internațională ”Good Practices
For The Development Of Key Competences In Preschool
And Primary Education”, „Bune practici pentru
dezvoltarea competențelor cheie în
învățământul
preșcolar și primar” Ediţia I, Arad, 23-24 iunie 2016,
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de
Știinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
2015 - membru comitetul științific - Strategies and ways to
develop university curricula in the area of social work
education, Conferinta internationala la Universitatae Aurel
Vlaicu ( 2015, November 10-11) Edition, UAV Arad .
Director științific al revistei AGORA-Psycho-Pragmatica,
Editura Universității Aurel Vlaicu Arad, ISSN 1842-6840,
Agora (online) ISSN 2247/2401

-

-

-

-

APTITUDINI SI
COMPETENTE
TEHNICE

-

PERMIS DE
CONDUCERE

Balaş Cornelia Evelina
Arad, 01.10.2019

2012, 2014, 2016 - Membru în Comitetul de organizare a
International Symposium Research and Education in an
Innovation Era, ISREIE – Universitatea Aurel Vlaicu,
Arad, ediţiile http://www.uav.ro/en/conferences/isreie2014/sections-topics
Editor asistent al revistei Scientific and Technical Bulletin,
series: Social and Humanistic Sciences, Universitatea
„Aurel Vlaicu” Arad
Forumul Inovatorilor în Educaţie, ediţia a III-a, organizat
de Fundaţia EOS România în parteneriat cu Microsoft –
Perteners in Leading, membru în echipa de jurizare a
proiectelor participante, 17-18 octombrie 2009, Timişoara
Forumul Inovatorilor în Educaţie, ediţia a IV-a, organizat
de Fundaţia EOS România în parteneriat cu Microsoft –
Perteners in Leading, membru în echipa de jurizare a
proiectelor participante, 19-20 noiembrie 2010, Timişoara
Organizator
al
unor
manifestărilor
ştiinţifice
(Interculturalitatea în lumea contemporană – Aradul şi
educaţia multiculturală – 2004, 2008-2011)
Participant la organizarea unor manifestărilor ştiinţifice in
cadrul DPPD
utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub
Windows, accesarea soft-ului educaţional, antiviruşilor,
navigarea pe Internet, download-area unor programe,
actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale (scanner,
imprimantă etc.)
utilizarea mijloacelor de învăţământ necesare în predareînvăţare
–
videoproiectorul,
retroproiectorul,
videorecording-ul, TV, flipchart-ul.
utilizarea mijloacelor de comunicare - telefon, telefon
mobil, fax
tilizarea mijloacelor de multiplicare – fotocopiator (xerox)
categoria B

