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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ROMAN M. ALINA-FELICIA 

Adresă(e) Str.P.I.Ceaikovski,Nr.26,Ap.1,Arad 

Telefon(oane) +40-257-219555 +40-357-800071 +40-742-088936 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) romanalinafelicia@yahoo.com. 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 2 .12.1971 

Sex -F 
 

Experienţa profesională  

Perioada 1995- 2016 

Funcţia sau postul ocupat 2012- 2016 Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă 
Socială din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad 
 
2014- 2016 Profesor  universitar, doctor în Ştiinţele educaţiei, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” Arad 
 
2016- 2017 Profesor  universitar asociat, Scoala doctorală Educatie, reflecţie, 
dezvoltare, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
 
 

 2008- 2014 Conferenţiar universitar, doctor în Ştiinţele educaţiei, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” Arad 
 

 2011-2014 – Expert formator în proiectul Perspective ale formarii prin MASTER 
a specialistilor din domeniul educatiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel 
calitativ superior, Cod Proiect: 62508, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
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 2010-2013 – Director teritorial al proiectului Programul de practică pentru 
studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” – PractiPASS,Cod 
Proiect: 61957, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 
2011-2013- Participant la proiecul POSDRU „Dezvoltarea resurselor umane din 
educaţie şi formare”, „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare 
continuă a didacticienilor din învăţământul superior”. Cod Contract: 
POSDRU/87/1.3/S/63709 
2009- 2010- Manager de proiect, Managerul Şcolar - Proiect PHARE 2005, 
Programul de coeziune economică şi socială, Dezvoltarea formării continue 
pentru personalul din învăţământul preuniversitar, Beneficiar: Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad 
2007- 2008- Coordonator Modulul 4, Spaţiul profesorului, Formarea de 
formatori în educaţia consumatorului din cadrul Proiectului  Internaţional al  
Comunităţii Europene , DOLCETA 
2005–2006-  Membru in echipa de proiect a grant-ului CNCSIS „Determinarea 
şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul 
matematic) la copiii între 8 şi 11 ani” 
2004-2005 - Participant la proiectul „Cercetarea impactului programului de 
educaţie a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV” 
2004-2010 –Formator în cadrul programelor de perfecţionare periodică pentru 
managerii, profesorii şi institutorii din învăţământul preuniversitar. 
2003-2007 Secretar ştiinţific, Lector universitar, doctor în Ştiinţele educaţiei, 
propunător al cursurilor şi seminariilor de “Psihologia educaţiei”, “Comunicare 
educaţională” din cadrul Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei şi Asistenţă Socială, 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea 
“Aurel Vlaicu” Arad. 
1998-2003 Profesor titular, specializarea sociopsihopedagogie, gradul didactic 
definitiv la Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" din Arad  
1999-2001- asistent universitar asociat şi lector universitar asociat la 
Uiversitatea de Vest, Timişoara, Colegiul Pedagogic de Institutori  
1995-1997 Profesor titular, specializarea sociopsihopedagogie la Liceul 
Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" din Arad. 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică în sfera ştiinţelor educaţiei şi psihologiei şcolare; 
Cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor educaţiei şi psihologiei şcolare; 
Elaborare şi publicare de cărit, articole, suporturi de curs, ghiduri pentru 
valorificarea rezultatelor cercetării; 
Consilierea presonală, educaţională şi profesională a studenţilor; 
Activitate de management la nivelul Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei, Psihologie 
şi Asistenţă Socială; 
Coordonarea activităţii de cercetare la nivelul Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială; 
Director de proiect, membru în echipa de proiect; 
Evaluator ARACIS 
Organizare, desfăşurare, membru în comisiille de examen pentru obţinerea 
gradelor didactice II si I în învăţământ;  
Formator în cadrul programelor de perfecţionare periodică pentru managerii, 
profesorii şi institutorii din învăţământul preuniversitar. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,  
Bd. Revoluţiei, nr. 77 
310130 Arad 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ universitar 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada
Calificarea/ diploma obținută

 
 
2016 
Atestat de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Științe ale 
educației 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire curs  Formator, Pregatirea formării, Realizarea 
activităţilor de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de 
formare, Evaluarea paeticipanţilor la formare; Centrul Zonal de Educaţia 
Adulţilor Craiova; 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Pregatirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Marketing-ul formării, 
Proiectarea programelor de formare, Evaluarea participanţilor la formare 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

  

Perioada 1998- 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Doctor, specializarea ştiinţele educaţiei, titlul tezei de doctorat 
"Formarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare la viitori formatori",  
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; coordonator: prof. univ. dr. 
Miron Ionescu 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 1990- 1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Licenţă în pedagogie ( media 10), specialitatea 
sociopsihopedagogie 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
Teoria educaţiei, teoria şi metodologia instruirii, Psihologia vârstelor, Sociologia 
educaţiei, Consulting educaţional, Orientare şcolară şi profesională, 
Psihodiagnostic, Sociopedagogia grupurilor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie-
secţia Sociopsihopedagogie 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceză, Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  1 B2 1 B2 1 B2 1 B1 1 B1 

Limba  2 B2 2 B2 2 B2 2 B1 2 B1 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Competenţe de comunicare pozitivă, eficientă cu studenţii şi colegii, cursuri de 
formare continuă 
Competenţe de consiliere psihopedagogică a elevilor şi studenţilor, Formare în 
NLP(programare neurolinvistică); 
Capacitate de relaţionare, prin stabilirea unor relaţii de colaborare durabile, 
parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate, institutii şi organizaţii din 
mediul profesional sau socio-economic.  
Capacitaea de a organiza activităţi de formare cu diverse categorii de educabili 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe manageriale de planificare, proiectare, implementare, 
monitorizare, decizie şi evaluare a programelor de studii şi a proiectelor de 
cercetare- dezvoltare 
Şef catedră de pedagogie la Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" din Arad  
Secretar ştiinţific al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic , 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul 
UAV 
Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din 
cadrul UAV 
Manager de proiect 
Capacitaea de a organiza activităţi  ştiinţifice, conferinţe 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizarea mijloacelor de învăţământ necesare în predare-învăţare –
videoproiectorul, retroproiectorul,mijloace multimedia; 
Utilizarea mijloacelor de multiplicare – fotocopiator 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub Windows, 
accesarea soft-ului educaţional, SPSS, navigarea pe Internet)şi a perifericelor 
sale ( imprimantă etc.) 
 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Competenţa de a edita revista Facultăţii „Educaţia Plus”, revista Agora 
Psihopragmatic, a specialităţilor: Ştiinţele Educaţiei, Psihopedagogie Specială 
şi Asistenţă Socială, ca membră a Colegiului de Redacţie; 
Capacitatea de a participa prin activități și proiecte la dezvoltarea vieţii civice,
culturale, a mediului universitar zonal; 

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B 

  

Informaţii suplimentare Referinţe: 
Prof.univ.dr. Ramona LILE, Rectorul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad;      e-mail: 
rectorat@uav.ro 
Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca;  
Prof.univ.dr.Steliana TOMA, Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti, e-
mail: steliana@tif.ro; 

  

  

                                              SEMNĂTURA 
 
      Arad, 14.01.2017                      Prof. univ. dr. Alina Felicia ROMAN 


