CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

EGERĂU ANCA MANUELA
STR. GLADIOLELOR, NR.29, ARAD
0745557268
0257219555
anca_petroi@yahoo.com
română
29.01.1976

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada (de la - până la)

2015 – Asociația Vixia din Brașov, Program postuniversitar de specializare
Manager de inovare (60 ore), cod COR 242106, Certificat de absolvire,
seria J, nr. 00210987
2012–2013 – Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia,
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Program
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “ Calitate,
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învățământul superior”, domeniul Științe ale Educației (96 ore/ 6 credite),
Certificat de atestare a competențelor profesionale, seria B, nr. 0017101
2011 – 2012 – Universitatea București, Curs postuniversitar de formare
“ Practica profesională a studenților – Strategii instituționale de proiectare,
implementare și evaluare a practicii profesionale a studenților – plasamente
și parteneriate”(66 ore/ 20 credite), Certificat de absolvire, seria UB,
nr.305
2011 – S.C. Lexim Grup Deva, specializarea Manager de proiect, cod COR
241919, Certificat de absolvire, seria G, nr.00107468
2005 – 2010 - Universitatea “Babeş-Boliay” din Cluj-Napoca, Doctorat
în domeniul Științe ale Educației, cu teza “Stilurile manageriale ale
educatorului și climatul organizației școlare”, coordonator prof. univ. dr.
Miron Ionescu, Diplomă de doctor, seria H, nr.002373
1999–2001 – Universitatea din București, Facultatea de Filosofie,
specializarea Politici Publice și Administrație Publică, Diplomă de master,
seria B, nr.0002832
1995–1999 - Universitatea “Babeș - Bolyai” din Cluj – Napoca,
Facultatea
de
Psihologie
și
Științele
Educației,
profil
Sociopsihopedagogie, specializarea Pedagogie – Limba și Literatura
Română, Diplomă de licență, seria R, nr.0116564
1990–1995 - Şcoala Normală “Dimitrie Ţichindeal” Arad, profil
Pedagogic – Învățător, Diplomă de bacalaureat, seria M, nr.106864
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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada (de la - până la)
Funcţia sau postul ocupat

•

2016- prezent - Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de
Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, str.E.Drăgoi nr.2-4
Director Departamentul de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Perioada (de la - până la)

•
•

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Asigurarea conducerii executive a Departamentului;
Prezidarea şedinţelor Consiliului Facultatii şi ale Departamentului;
Coordonarea şi controlul desfăşurării procesului de învăţământ;
Elaborarea statului de funcţii al Departamentului, conform prevederilor
legale şi asigurarea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în acesta;
Elaborarea documentelor privind încadrarea cu personal didactic propriu
sau asociat pe posturile vacante;
Coordonarea activitatii de cercetare din cadrul Departamentului;
Coordonarea manifestările ştiinţifice organizate de Departament;
Analizarea si evaluarea anuala a fişelor disciplinelor specializării în
scopul asigurării calităţii procesului de învăţământ;
Evaluarea personalului didactic si auxiliar;
Coordonarea elaborarii raportului anual asupra calităţii programelor de
studii si îndeplinirea tuturor cerinţelor
legate de procedurile de
acreditare;
Monitorizarea şi actualizarea permanenta a datelor publice despre
Departament;
Asigurarea cadrului necesar pregătirii şi desfăşurării practicii studenţilor.
2014 – prezent – Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de
Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, str.E.Drăgoi nr.2-4
Conferențiar uinversitar
Activitate didactică:
Cursuri şi seminarii susținute în cadrul programelor de licență, la
disciplinele: Managementul instituțiilor şcolare şi al clasei de elevi,
Teoria și metodologia curriculumului; Teoria și metodologia instruirii;
Teoria și metodologia evaluării; Didactica predării limbii și literaturii
române.
Cursuri şi seminarii susținute în cadrul programelor de masterat, la
disciplinele: Managementul relațiilor interpersonale în organizații
educaționale; Societatea cunoaşterii şi noile educaţii; Coaching şi
leadership; Studii aprofundate de sociologia educaţiei; Politici si
practicu educaționale comparate; Specificul relaționării la vârsta
școlarității; Metode ale gândirii critice aplicate în practica pedagogică.
Responsabil program de formare psihopedagogică a competentelor
pentru cariera didactica;
Monitorizarea planului de învățământ pentru programul de studii de
licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a fișelor
disciplinelor propuse și revizuirea periodică a acestora.
Coordonarea, monitorizarea și evaluarea practicii pedagogice a
studenților, în colaborare cu mentorii desemnați de ISJ Arad.
Coordonarea cercetărilor realizate de studenți pentru elaborarea
lucrărilor de licență și a lucrărilor de disertaţie (10/serie de absolvenţi).
(20/serie de absolvenţi).
Activități de evaluare formativă și sumativă a studenților.
Activităţi de consiliere și orientare profesională a studenţilor.
Cursuri susținute în cadrul programelor postuniversitare de formare și
dezvoltare continuă a personalului didactic din învățământul
preuniversitar, la disciplinele: Managementul organizației școlare;
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Managementul intervenției in situații de criză educațională.
Organizarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în
învățământ și evaluarea cadrelor didactice participante.
Coordonarea ştiinţifică a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obținerea
gradul didactic I în învățământ (10/serie de candidaţi).
Activitate de cercetare :
Elaborarea și implementarea unor proiecte de cercetare în domeniul
educațional, în cadrul echipei DPPAS.
Publicarea de cărți în domeniu și articole în reviste de specialitate,
indexate în baze de date internaționale sau în volumele unor conferințe.
Participarea și diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul unor
conferințe organizate la nivel național și internațional.
Organizarea și desfășurarea anuală a unui simpozion de educație
interculturală.
Organizarea și moderarea anuală a sesiunii științifice studențești -EfaStud.
Director științific în cadrul colectivului revistei Agora – PsychoPragmatica, apărută la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul
managementului organizației școlare şi a intervenției psihopedagogice in
situații de criză educațională.
2007 – 2014 – Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de
Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, str.E.Drăgoi nr.2-4
Lector uinversitar
Activitate didactică:
Cursuri şi seminarii susținute în cadrul programelor de licență, la
disciplinele: Fundamente pedagogice; Teoria și metodologia
curriculumului; Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării; Didactica predării limbii și literaturii române; Metodica
activităților de educare a limbajului; Managementul clasei de elevi.
Seminarii susținute în cadrul programelor de masterat, la disciplinele:
Managementul relațiilor interpersonale în organizații educaționale;
Managementul calității într-o organizație educațională; Politici
educaționale în instituțiile de învățământ; Învățare interculturală;
Didactica activităților de educație timpurie și a școlarității mici;
Specificul relaționării la vârsta școlarității; Metode ale gândirii critice
aplicate în practica pedagogică; Metode de evaluare complexă a
copilului și a grupului.
Elaborarea planului de învățământ pentru programul de studii de licență
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a fișelor disciplinelor
propuse și revizuirea periodică a acestora.
Coordonarea, monitorizarea și evaluarea practicii pedagogice a
studenților, în colaborare cu mentorii desemnați de ISJ Arad.
Coordonarea cercetărilor realizate de studenți pentru elaborarea
lucrărilor de licență (20/serie de absolvenţi).
Activități de evaluare formativă și sumativă a studenților.
Activităţi de consiliere și orientare profesională a studenţilor.
Cursul de Didactica limbii și literaturii române susținut în cadrul
programului de reconversie profesională organizat de Facultatea de
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Științe Umaniste.
Cursuri și seminarii susținute în cadrul modulelor de formare și
dezvoltare continuă a personalului didactic din învățământul
preuniversitar- manageri şcolari, profesori şi institutori, la disciplinele:
Managementul resurselor; Management de proiect; Managementul
organizației școlare; Dezvoltarea culturii organizaționale.
Organizarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în
învățământ și evaluarea cadrelor didactice participante.
Coordonarea ştiinţifică a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obținerea
gradul didactic I în învățământ (10/serie de candidaţi).
Activitate de cercetare :
Elaborarea și implementarea unor proiecte de cercetare în domeniul
educațional, în cadrul echipei DPPAS.
Publicarea de cărți în domeniu și articole în reviste de specialitate,
indexate în baze de date internaționale sau în volumele unor conferințe.
Participarea și diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul unor
conferințe organizate la nivel național și internațional.
Organizarea și desfășurarea anuală a unui simpozion de educație
interculturală.
Organizarea și moderarea anuală a sesiunii științifice studențești -EfaStud.
Director științific în cadrul colectivului revistei Agora – PsychoPragmatica, apărută la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul
managementului organizației școlare şi a condiţiilor psihopedagogice ale
interrelaţionării.
2001- 2006 – Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic
Asistent universitar
Activitate didactică:
Seminarii susținute în cadrul programului de formare inițială pentru
profesia didactică: Fundamente pedagogice; Teoria și metodologia
curriculumului; Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării; Didactica specialității.
Activități de coordonare, monitorizare și evaluare a practicii pedagogice
a studenților, realizate în colaborare cu mentorii desemnați de ISJ Arad.
Activități de evaluare formativă și sumativă a studenților.
Activităţi de consiliere și orientare profesională a studenţilor.
Cursuri și seminarii susținute în cadrul modulelor de formare și
dezvoltare continuă a personalului didactic din învățământul
preuniversitar- manageri şcolari, profesori şi institutori, la disciplinele:
Managementul resurselor; Management de proiect; Managementul
organizației școlare; Dezvoltarea culturii organizaționale.
Activitate de cercetare:
Elaborarea și implementarea unor proiecte de cercetare în domeniul
educațional, în cadrul echipei DPPD.
Publicarea de cărți în domeniu și articole în reviste de specialitate,
indexate în baze de date internaționale sau în volumele unor conferințe.
Participarea și diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul unor
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APTIDUNI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

conferințe organizate la nivel național și internațional.
Organizarea și desfășurarea anuală a unui simpozion de educație
interculturală.
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul educației
adulților şi a evaluării formative.
2003-2004- Centru Zonal pentru Educaţia Adulţilor Arad, str. Horia,nr 7
Coordonator proiecte
Activităţi de informare şi consiliere profesională pentru tineri şi adulţi
Implementarea proiectului Socrates Programme – Grundtving Project
101 488-CP-1-2002-1-RO-G1–The Development of Psychopedagogical
and Professional Conselling Services (DPPC).
Organizarea unui modul de formare în consiliere profesională pentru
tineri şi adulţi, în parteneriat cu alte instituţii de la nivel zonal (IREA,
Casa de Cultură Timişoara).
Scrierea şi publicarea în colaborare cu partenerii externi a unui ghid de
resurse pentru consilierea profesională a adulţilor.
1999 – 2001- Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Arad,
Colegiul Economic Arad, bd. Decebal, nr.80
Profesor consilier
Activități de orientare școlară și profesională pentru elevi
Activități de consiliere psihopedagogică pentru elevi, profesori și
părinți
Organizarea și derularea unor activități de consiliere și orientare școlară.
Colaborarea cu profesorii diriginți și părinții pentru implementarea unor
planuri de intervenție ce vizau ameliorare și optimizarea rezultatelor
învățării.
Asigurarea consultanței psihopedagogice pentru elevii cu dificultăți de
învățare și integrarea acestora în colectiv.
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.
Cursuri susținute la disciplinele: Educație antreprenorială; Orientare și
consiliere profesională.
1999-2001- Fundaţia Româno - Germană, Vladimirescu, Arad
Profesor asociat
Activităţi didactice şi de cercetare
Cursul susținut - Elemente de psiho-sociologie
Proiectare şi implementarea unor activităţi didactice interactive specifice
adulţilor prin utilizarea resurselor informaționale și comunicaționale.
Utilizarea unor metode şi instrumente actuale de cunoaştere a personalităţii
cursanţilor.
Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile şi interesele grupului de adulți.

Română
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Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba engleză

B2

B2

B2

B1

B1

Limba franceză

B2

B2

B2

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE
SOCIALE

•
•
•
•
•
•

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE
TEHNICE

•
•

•

•

Competențe de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare a
proiectele socio-educaţionale și culturale.
Capacitatea de a participa, cu opinii de presă, la perfecţionarea vieţii
civice, a mediului universitar zonal.
Capacitate de relaţionare, prin stabilirea unor parteneriate din ţară şi din
arealul universitar pedagogic.
Competenţe de editarea a revistei Agora – Psycho-Pragmatica, în
calitate de Director științific.
Membru fondator al Asociaţiei Domus Caritatis, organizaţie nonprofit
cu caracter educaţional, cultural.
Utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ : calculatorul, laptop-ul,
videoproiectorul, retroproiectorul, videorecording-ul, TV, flipchart-ul,
metaplanul.
Utilizarea mijloacelor de comunicare: telefon, telefon mobil, fax,
internet-ul.
Utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office, accesarea soft-ului
educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet, download-area unor
programe, actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale (scanner,
imprimantă, webcam, headpfone, videoproiector etc.)
Accesarea platformelor virtual și utilizarea mijloacelor de multiplicare
– fotocopiator (xerox)
Membră în L’Association Francophone d’Éducation Comparé, Franţa

APARTENEȚA LA
ORGANISME
PROFESIONALE
Data completării: 03.02.2017

Semnătură:
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