
CURRICULUM  VITAE 

 
 

 

Nume/Prenume  HOSSU RUCSANDRA  

E-mail  ruxy_hossu@yahoo.com,  

anotimpuripsi@gmail.com 

Cetăţenia  Română 

website  http://hossurucsandra.blogspot.ro/ 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 
Perioada  Septembrie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor logoped, gradul didactic I 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Principalele activităţi 

 Didactică – învăţământ preuniversitar 

 

Intervenţii terapeutice logopedice - depistarea, evaluarea complexă, prevenirea şi 

corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la şcolarii mici 

Numele şi adresa angajatorului   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Didactică – învăţământ preuniversitar 

   

 

 

Perioada 

  

Martie 2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent  universitar   

Principalele activităţi   Seminarii pentru discipline din domeniul științelor educației  

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad 

 

 

 

Perioada 

 Didactică – învăţământ universitar 

 

 

Octombrie 2004 – Iunie 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent  universitar asociat  

Principalele activităţi   Seminarii pentru disciplinele:  Fundamentele psihologiei, Defectologie şi 

logopedie, Psihologia vârstelor, Psihologie socială, Psihologia muncii 

 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Vest  „Vasile Goldiş” din Arad 

Tipul activităţii   Didactică – învăţământ universitar 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

 

 

 

 



 

Perioada  Oct. 2005- Iunie 2008 

Diploma obţinută  Diplomă de Master - Psihologia Organizaţională şi a Conducerii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

 

Perioada  Oct. 2000 – iunie 2004 

Diploma obţinută  Diplomă de Licenţă - Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 Universitatea de Vest ”Vasile Goldis” din Arad; Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

Perioada  Sept.1996 - iunie 2000 

Diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, Arad 

 

 

 

EXPERIENŢA 

ACUMULATĂ ÎN 

PROGRAME 

INTERNAŢIONALE  

Denumirea programului 

Perioada 

 Keeping youth safe from cyberbullying 

25-29.04.2018 

Funcţia sau postul ocupat  Participant, Expert 

Tipul programului 

Principalele activităţi 

 

Numele instituției 

 Erasmus+, Learning Mobility Project 

Crearea unui tool kit și work-shop-uri pentru persoanele care lucrează cu     

tinerii 

Asociacion Cultural Social y Educativa Segundas Oportunidades, Las Palmas de 

Gran Canaria, Spania 

 

 

 

 

Denumirea programului 

Perioada 

 Co Building a Good Guidance 

20-24.01.2014 

Funcţia sau postul ocupat  Participant, Expert 

Tipul programului 

Principalele activităţi 

Numele instituției 

 Program de mobilitate Leonardo da Vinci 

Crearea de instrumente și materiale inovative pentru descrierea profesiei 

ISJ Bistrița 

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

   

   

 Perioada  2017- prezent 

Diploma obţinută  Doctorand Științe ale educației 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

Școala Doctorală ”Educație, reflecție, dezvoltare” 

 

 



 

 

  

Perioada  Oct. 2006 – iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Masterand (Master 1)  Psychologie Sociale 

Numele şi instituţiei de 

învăţământ 

 Université de Caen Basse-Normandie, Franţa 

Tipul programului   Erasmus/Socrates – învăţământ universitar 

 

 

               

 

  STAGII, CURSURI DE   

SPECIALIZARE ŞI ALTE 

FORME   DE 

PERFECŢIONARE                

  

 

 

• Participare la International Conference Education, Reflection, 

Development, 6th Edition, Cluj-Napoca, România, 12th July 2019 cu 

lucrarea The relationship between reading attitude, metacognition and 

reading understanding in primary students. 

• Participare la International Conference Ensuring Equal Opportunities 

Through Educational Management and Psychopedagogical Assistance in 

European Context, 30May-1stJune 2019 cu lucrarea Efectul intervențiilor 

bazate pe auto-modelarea video asupra performanței lexice. 

• Participare la International Symposium Research and Education in an 

Innovation Era, 8th Edition, Arad, România, 23rd - 25th May 2019. 

• Noi 2018- participare la Conferința Internațională ”Education Facing 

Contemporany World Issues” EDU-WORLD 2018, Pitești, cu lucrarea 

Primary Teachers` Metacognitive Awareness of Reading Strategies; 

• Mai 2018- participare la Conferința Internațională „Encontro 

Internacional de Formação na Docência” (INCTE 2018) Bragança, 

Portugalia, cu lucrarea Relationship between teachers` metacognitive 

awareness and instruction of metacognitive reading strategies; 

• Martie 2018 participare la Simpozionul Internațional “Aspecte teoretico-

praxiologice in evaluarea și intervenția psihoeducațională”, Arad 

(workshop-uri Tehnici și metode de intervenție pentru întârzierea în 

dezvoltarea limbajului; Întârzierea în dezvoltarea limbajului-direcții de 

abordare multidimensională) cu lucrarea Dezvoltarea conștiinței rimelor 

la elevii cu tulburări de scris-citit. Proiect de terapie logopedică; 

• 2014-2017 -participare la Programul de formare în Psihoterapie 

Adleriană, organizat de Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie 

Adleriană din România (APPAR)- Bucureşti; 

•  2017- participare la Simpozionul Național ”Alternative educative de 

succes”, Baia-Mare, cu lucrarea Strategii de integrare a elevilor cu 

tulburări de învățare; 

• Dec 2017- participare la Conferința „Asigurarea egalitatii de sanse prin 

management educational si servicii de asistenta psihopedagogica in 

context european” Arad, cu lucrarea Relația dintre nevoile de suport și 

percepția succesului incluziunii la cadrele didactice din învățământul 

primar; 

• Iunie 2017- participare la Conferința Națională „Interferențe teoretico-

practice în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris. Modele de bună 

practică”, organizat de ASTTLR Cluj-Napoca; 

• Aprilie 2017- - participare la Simpozionul Național „Rolul activităților 

extrașcolare în integrarea și recuperarea copiilor cu cerințe educative 

speciale”, Ploiești cu lucrarea Rolul jocului didactic în corectarea 

tulburărilor de vorbire; 

• Aprilie 2017- participare la workshop-ul „Metodologia pentru asigurarea 

suportului necesar elevilor cu Tulburări Specifice de Învățare”, organizat 

de Asociația Oradea pentru Copii Dislexici; 

• Martie 2017 participare la Simpozionul Internațional  ”Aspecte teoretico-



praxiologice in evaluarea și intervenția psihoeducațională”, Arad cu 

lucrarea Dezvoltarea abilităților de comunicare prin joc; 

• Martie 2017- participare la workshop-ul „EDMR and Complex Trauma” 

susținut de Anabel Gonzalez, Timișoara; 

• Noiembrie 2016- participare la workshop-ul „Specificul terapiei 

logopedice la copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist”, 

organizat de CJRAE Arad în colaborare cu DGASPC Arad; 

• Mai 2016- participare la Conferința Națională „Atașamentul, fundament al 

existenței umane. Atașament, apartenență și conștiință morală”, 

Timișoara. 

• Mai 2016 -participare la Conferința Internațională „Aspecte teoretico-

praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională” (Workshop-

uri: Dispraxia oro-facială. Aplicații psihopedagogice în contextul 

sindromului Down; Metoda globală pentru formarea abilităților de citire) 

cu lucrarea Evaluarea conștiinței fonologice la școlari și preșcolari. 

Testul P.A.S.T; 

• 27-28 Martie 2016- Participare la cursul de „Logopedie”, trainer Cioacă 

Beti-Ana, Arad; 

• Octombrie 2015- participare la cursul ”Prevenirea discriminării în 

integrarea școlară a copiilor cu tulburări din spectrul autist, cu focus pe 

comunitățile roma”, organizat de Fundația Romanian Angel Appeal; 

• Mai 2015- participare la Conferința Internațională Aspecte teoretico-

praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”, Arad; 

• Martie 2014- participare la Simpozionul Internațional Aspecte teoretico-

praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”, Arad;  

• Iunie 2013- participare la Simpozionul Internaţional „Aspecte teoretico 

praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională”, Arad 

(workshop-uri Recompensă versus pedeapsă în educație; Importanța 

diagnosticului logopedic în corectarea rotacismului); 

• Decembrie 2013- participare la cursul ”Elemente de logopedie și 

psihopedagogie specială - metode practice corectiv-terapeutice”, organizat 

de Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare Umană Phoenix, 

Timișoara; 

• Aprilie 2012 -  participare la Conferinţa Naţională de Psihologie 

Industrială şi Organizaţională, Timişoara (workshop-ul „Integrarea datelor 

obţinute din evaluarea psihologică”) cu lucrarea Influenţa justiţiei 

organizaţionale asupra angajamentului în muncă, a intenţiei de turn-over 

şi a comportamentului civic organizaţional; 

• 25 feb. 2011- participare la seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o 

mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi”, din cadrul proiectului 

”Tinerii împotriva violenței”; 

  • 19-21 Feb 2011 - participare la cursul “Rolul cadrelor didactice în  

integrarea socială a copilului cu dizabilităţi”- coordonator Violeta Stan; 

  • Sept. 2009 -  participare la workshop-ul „Metode de construire şi validare 

a bateriei de teste aptitudinale in domeniul psihologiei muncii si 

transporturilor", din cadrul Conferinţei Internaţionale "Psihologul în 

comunitate”, Arad;  

  • 21-31 ian. 2009 – participare la cursul de formare profesională 

„Comunicare şi relaţionare interpersonală pozitivă”, organizat de Casa 

Corpului Didactic, Arad; 

• Mai 2009- participare la  Zilele Academice Arădene, Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiş” cu lucrarea Comportamentul civic organizaţional 

(CCO) la cadrele didactice; 

  • 24-29 august 2008 – participare la ”Tabăra de Psihoterapii Cognitive şi 

Comportamentale”, organizată de Colegiul Psihologilor şi Asociaţia de 

Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale - coordonator Daniel David;  

  • 2008 – participare la workshop-ul „Educaţia Raţional-Emotivă şi 

Comportamentală în ameliorarea relaţiilor cu elevii”, din cadrul 

Conferinţei Naţionale de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, 



Timişoara;  

  • 02-06 oct. 2007-  participare la cursul de formare profesională „Consiliere 

şi orientare”, organizat de Casa Corpului Didactic, Arad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATE ÎN 

PROIECTE 

EDUCAȚIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 16-18 dec. 2005 - participare la cursul de formare în “Psihoterapie analitic 

existenţială”, organizat de Societatea de Analiza Existenţială şi 

Logoterapie (SAEL); 

• Mai 2005- participare la  Zilele Academice Arădene, UVVG, Arad, cu 

lucrarea Locul şi rolul teritorialităţii umane în contextul psihosocial. 

 

• Sept 2018- Coordonator proiect ”Logopedia și ortodonția. Abordarea 

multidisciplinară a tulburărilor din sfera oro-maxilo-facială”, parteneri 

CJRAE, Cabinet de medicină dentară Samoilă Christian; 

• Dec. 2017-organizator Proiect de Artă Plastică ”Lumea mea în culori”- 

expoziție concurs ” Emoție de toamnă” desfășurată la UAV, Arad; 

•  2017-2018 Membru în Comisia de Organizare Proiectulu Educațional 

Transfrontalier ”EU-TU- împreună la școală!” partener Magdu Lucian 

Román Általános Iskola és Óvoda Battonya, Ungaria ; 

• Mai 2017- coordonator proiect educație incluzivă ”Tu ești prietenul meu”, 

în colaborare cu Grădinița ”A.M. Guttenbrunn” și CSEI Arad; 

• Organizare activități în cadrul proiectului ”Scrisul pe axa timpului” (2016, 

2017), organizat de CJRAE Arad 

• Martie 2018- Participare la activitatea ”La un ceai cu Logopedul”, 

coordonare atelier ABC Fun-Dezvoltarea conștiinței fonologice  

• Dec 2016 -participare la activitatea ”La un ceai cu Logopedul” cu lucrarea 

Dezvoltarea respirației prin joc, librăria Cărturești; 

 

 

      APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

                               PERSONALE  

 

 Limbi străine cunoscute 

                        Autoevaluare   Comprehensiune Vorbit Scris 

                   Limba franceză  Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent 

                     Limba engleză  Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare acalculatorului 

 Office, Internet Explorer, SPSS (articole și studii științifice). 

 

 

Informaţii suplimentare  • Atestat de Psiholog cu drept de liberă practică în specialitățile 

Psihopedagogie specială și Psihoterapie, eliberat de Colegiul Psihologilor 

din România 

• Formator 

• Mentor-coordonare practică pedagogică   

• Membru în comisii: Comisia de evaluare psihosomatică a preșcolarilor 

 

 

 

 


