
CURRICULUM VITAE 

Informaţii personale

Nume BALAŞ CORNELIA EVELINA
Adresă 310275 ARAD Str. Mioriţei nr. 5 bl. 142 ap. 20
Telefon 0744249259
Fax 0257219555
E-mail evelinabalas@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 31.03.1978

Experienţă profesională
• Perioada (de la -  până la)

2009 - prezent UNIVERSITATEA « AUREL VLAICU » ARAD
Lector universitar

■ Cursuri de Teoria şi Metodologia Instruirii, Teoria şi 
Metodologia Evaluării, Didactica specialităţii - elaborarea de 
programe curriculare şi implementarea acestora.

■ seminarii de Didactică, Teoria si metodologia instruirii si teoria 
si metodologia evaluării si Fundamente pedagogice, Teoria şi 
Metodologia Curriculumului in cadrul Departamentului de 
pregătire a personalului didactic

■ coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din cadrul 
departamentului

■ trainiguri de formare a profesorilor şi institutorilor în cadrul 
programelor de formare continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar

■ elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul pregătirii 
iniţiale a cadrelor didactice, practică pedagogică, didactică

2002 - 2009 UNIVERSITATEA « AUREL VLAICU » ARAD
Asistent universitar
• seminarii de Didactică, Teoria si metodologia instruirii si teoria si 

metodologia evaluării si Comunicare educaţionala in cadrul 
Departamentului de pregătire a personalului didactic -  elaborarea de 
programe curriculare şi implementarea acestora.

• coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din cadrul 
departamentului

• trainiguri de formare a profesorilor şi institutorilor în cadrul 
programelor de formare continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar

• activităţi de consiliere psihologică a studenţilor
• elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul 

comunicării şi a didacticii.
2001-2002 CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ ARAD
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Profesor consilier
t  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

• Numele şi adresa 
angajatorului

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate

• Funcţia sau postul 
ocupat

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Activitatea de cercetare şi formare:
- 2014-2016 - Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului

internaţional Whai really matters, 2014-1-R001-KA202-2863, 
Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad în parteneriat cu 
Universitatea „Aurel Vlaicu,,

- 2014-2015 - Psiholog în cadrul proiectului POSDRU, ID 139480
- „ Învăţare autentică în mediul nonformai ”

- 2014-2015 - Expert implementare curricula în cadrul
proiectului SocioPlus-Servicii de pregătire, documentare si 
acces pentru studenti in programe de licenţa si masterat in
Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Oradea în
parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu,,

- 2012-2014 - Expert pe termen scurt în cadrul programului de 
maşter Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii 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), 
coordonat de Universitatea Transilvania din Braşov în 
parteneriat cu Universitatea ,Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea

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

■ activitate didactică în sfera teoriei instruirii şi evaluării şi a 
didacticii generale

■ cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor educaţiei
■ lector universitar, doctor în Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de 

Ştiinţele Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, 
Departamentul Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială din 
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad

Activitatea didactică:
009-prezent -  propunător al cursurilor de Teoria şi Metodologia
Instruirii, Teoria şi Metodologia Evaluării, Didactica specialităţii
- 2002-2009 - propunător al seminariilor de „Comunicare 

educaţionala”, „Didactica specialităţii”, „Teoria si metodologia 
instruirii”, „Teoria si metodologia evaluarii”, „Educaţie 
interculturală” şi coordonator al practicii pedagogice a studenţilor

- 2004-2008 -  propunător al seminariilor de „Metode active de 
invatare”, „Evaluare educaţionala”, la programele de fromare 
continuă prin perfecţionare periodică a profesorilor şi 
institutorilor din învăţământul preuniversitar.
2001-2002 -  Stagii de formare pentru învăţători Metode active 
de învăţare-Metodele gândirii critice, CCD, CJAPP Arad
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„1 Decembrie 1918” Alba-Iulia şi Istituto di Scienze 
Psicologiche della Educazione e della Formazione Roma, Italia, 
contract nr. POSDRU/86/1.2/S/62508

- 2010-2012 -  Membru în echipa de proiectare şi implementare 
a programului de maşter în educaţie “Politici şi strategii ale 
formării competenţelor pentru cariera didactică\ finanţat în 
cadru) proiectului PROFESSORIA de Fundaţia Dinu Patriciu în 
colaborare cu Fundaţia CODECS, 30000 euro

- 2009-2011 - Membru al proiectului european EDICC -  
European Diploma in Intercultural Competences, 504637-LLP- 
1-2009-1-FI-ERASMUS-ECDSP, University of Helsinki, Total 
399.984 euro, UAV- 24.921 euro

- 2008-2009 - Formator în proiect Phare 2005 - Coeziune 
economică socială, Dezvoltarea resurselor umane -  Dezvoltarea 
formării continue pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar,- „Managerulşcolar”, DPPD, UAV

- 2008-2009 - Formator în proiect Phare 2005 - Coeziune
economică socială, Dezvoltarea resurselor umane -  Dezvoltarea 
formării continue pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar, - „ Valorizarea educaţiei rurale în Era
Cunoaşterii ”, în parteneriat cu Fundaţia EOS Timişoara

- 2008-2009 Formator în programul de formare continuă a 
cadrelor didactice „Calculatorul în activităţi interdisciplinare”, 
în parteneriat cu Fundaţia EOS Timişoara

- 2008 -  Expert Studiu local 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"

- 2008 -  membru în echipa de evaluatori externi în cadrul 
Proiectului SME ACTor

- 2005-2006 -  membru al grantului de cercetare CNCSIS 
„Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea 
abilităţilor de baza (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 
8 şi 11 ani" (20.900 RON)
2003-2005 -  membru cercetător în cadrul proiectului 
„ Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului 
(Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV", proiect 
coordonat de DPPD din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" 
Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi Biola University, USA. 
(5000 USD)

|Lucrări publicate: vezi ANEXA

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE

• Perioada (de Ia- până la) • 2013 - Program de formare în Didactica specialităţii predării 
disciplinelor psihopedagogice organizat de Ministerul Educaţiei 
Naţioanale, Universitatea din Bucureşti, Universitatea A.I. Cuza 
Iaşi, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Universitatea 
Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul proiectului POSDRU
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87/1.3/S/63709 „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de 
formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior,,

• 2012 - curs postuniversitar Practica profesionala a studentilor - 
Strategii institutionale de proiectare, implementare si evaluare 
a practicii profesionale a studentilor - plasamente si 
parteneriate, organizat de Universitatea din Bucureşti, 
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca şi Universitatea de Vest 
Timişoara, în cadrul proiectului „Formarea continuă de tip 
hlended learning pentru cadrele didactice universitare,,

• 2012 - curs Cercetător economist în marketing, cod COR 
263120, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

• 2012 - Academia de vară - Perspective noi în didactică. De la 
centrarea pe elev la abordarea prin competenţe, Universitatea 
„1 Decembrie 1918,, din Alba iulia, 01-09 august

• 2011 -  curs de Manager de proiect, cod COR 241919, acreditat 
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării

• 2010 -  curs de Formator, cod COR 241205, acreditat de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

• 2006 -  2010 - Doctor în Ştiinţele Educaţiei cu tema de cercetare 
Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia didactică, 
Universitatea Babeş-Boliay, CIuj-Napoca, coordonator ştiinţific 
Prof. Univ. Dr. Miron lonescu

• 2002 -  2004 - maşter în Management şi evaluare educaţională, 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, secţia Pedagogie

• 1997 -  2001 Universitatea de Vest Timişoara- Facultatea de 
Sociologie, Psihologie şi Asistenţă Socială - Secţia Ştiinţele 
Educaţiei

• 1992 -  1997 Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal” Arad - 
profil învăţători- educatoare

APTIDUNI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE

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

Română

Engleza
satisfacator
satisfacator
satisfacator

APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
SOCIALE

bune aptitudini de comunicare, interrelaţionare, muncă în echipă, 
persevenţă, creativitate, adapatbilitate
capacitatea de a organiza activităţi de formare cu diverse 
categorii de educabili;

APTITUDINI SI - Director ştiinţific al revistei AGORA-Psycho-Pragmatica,
COMPETENTE Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad, ISSN 1842-6840, Agora
ORGANIZATORICE (online) ISSN 2247/2401

Editor asistent al revistei Scientific and Technical Bulletin,
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APTITUDINI SI 
COMPETENTE 
TEHNICE

PERMIS DE 
CONDUCERE 
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE

series: Social and Humanistic Sciences, Universitatea „Aurel 
Viaicu” Arad

- Forumul Inovatorilor în Educaţie, ediţia a IlI-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 predare-învăţare
-  videoproiectorul, retroproiectorul, videorecording-ul, TV, 
flipchart-ul,

- utilizarea mijloacelor de comunicare - telefon, telefon mobil, fax 
utilizarea mijloacelor de multiplicare -  fotocopiator (xerox)

Da, categoria B

REFERINŢE:
Prof. univ. dr. Herlo Dorin -  Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie 
şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Viaicu” Arad 

Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
Tel. +40-257-211442 

Conf. univ. dr. Roman Alina -  Decan al Facultăţii de Şiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Viaicu” Arad 
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 

Tel.+40-257-211442 
Prof. univ. dr. Ilica Anton -  Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi 
Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Viaicu” Arad 

Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
Tel. +40-257-219555

Data completării: Semnătură:


