C urriculum vitae
Guropass
Informaţii personale
Nume / Prenume DUGHITIBERIU SANDU
Adresă(e) STR. MARIA CUNŢAN NR.l 1 ARAD
Telefon(oane) 0723683993
Fax(uri) E-mail(uri) tibi_dughi@yahoo.com
Naţional itate(-tăţi) română
Data naşterii
Gen

25.01.1974
M

Experienţa profesională
Perioada Sept. 2014 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar uinversitar
Activităţi şi responsabilităţi principale • Cursuri şi seminarii de Psihologie educaţională, Consiliere şi orientare
vocaţională, Testare psihologică - elaborarea de programe curriculare şi
implementarea acestora.
• realizare şi implementare de programe de formare a managerilor şcolari,
profesorilor şi institutorilor; module susţinute: management de proiect,
tehnici de comunicare, dezvoltarea culturii organizaţionale, psihologia
grupurilor educaţionale, psihologia educaţiei;
• activităţi de consiliere psihologică a studenţilor şi de coordonare a
cercetărilor realizate de aceştia
• elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi
a condiţiilor psihologice ale interrelaţionării profesionale.
Numele şi adresa angajatorului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
învăţământ superior

Perioada Sept. 2007 - 2014
Funcţia sau postul ocupat Lector uinversitar
Activităţi şi responsabilităţi principale
Cursuri şi seminarii de Psihologie educaţională, Consiliere şi orientare
vocaţională, Testare psihologică - elaborarea de programe curriculare şi
implementarea acestora.
realizare şi implementare de programe de formare a managerilor şcolari,
profesorilor şi institutorilor; module susţinute: management de proiect,
tehnici de comunicare, dezvoltarea culturii organizaţionale, psihologia
grupurilor educaţionale, psihologia educaţiei;
activităţi de consiliere psihologică a studenţilor şi de coordonare a
cercetărilor realizate de aceştia
elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi
a condiţiilor psihologice ale interrelaţionării profesionale.
Numele şi adresa angajatorului
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
învăţământ superior

Perioada Iunie 2007 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Psiholog specialist psihologia muncii şi psihologie educaţională
Activităţi şi responsabilităţi principale • Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii alcătuirea de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (evaluare
pentru condiţii de muncă Ia înălţime, manipulare substanţe toxice,
funcţionari publici, funcţii de decizie), consiliere organizaţională
• Consiliere educaţională
Numele şi adresa angajatorului • CABINET PSIHOLOGIC RADIANA MARCU
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Cabinet privat
Perioada ^pr. 2004 - mai 2007
Funcţia sau postul ocupat
Psiholog coordonator
Activităţi şi responsabilităţi principale
• Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii alcătuirea de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (evaluare
pentru condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice, pază,
funcţionari publici, funcţii de decizie)
• Consiliere organizaţională
(reamplasarea angajaţilor, restructurarea
sistemului comunicaţional şi informaţional)
Numele şi adresa angajatorului • SC PROXIM PSIHOTEST
Tipul activităţii sau sectorul de activitate • Cabinet privat
Perioada Apr. 2003 - 2004
Funcţia sau postul ocupat
Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi principale
• Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii alcătuirea de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (
evaluare pentru condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe
toxice, pază, funcţionari publici, funcţii de decizie)
• Consiliere organizaţională
(reamplasarea angajaţilor, restructurarea
sistemului comunicaţional şi informaţional)
Numele şi adresa angajatorului • PF DUGHI TIBERIU SANDU
Tipul activităţii sau sectorul de activitate • Cabinet privat
Perioada [an.2001-oct. 2002
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi principale • Evaluarea psihologică a deţinuţilor în vederea repartizării la activităţi
educative şi lucrative
• Intervenţie psihologică în situaţii de criză (conflicte, suicid, greva
foamei).
• Consiliere psihologică a deţinuţilor cu grad înalt de periculozitate
(deţinuţi pe viaţă)
• Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere psihologică în grup.
• Activităţi de instruire a personalului din penitenciar ( intervenţie în criză,
relaţionare eficientă, managementul stresului).
Numele şi adresa angajatorului
PENITENCIARUL DE MAXIMA SIGURANŢĂ ARAD
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Public - justiţie
Perioada Sept. 1998- ia n 2001
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi principale
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
Organizarea şi proiectarea de programe pentru tabere şcolare
Numele şi adresa angajatorului ( Casei Corpului Didactic şi Centrul Judeţean de Asistenţă
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Psihopedagogică. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,
Bd. Revoluţiei, nr. 77
310130 Arad
România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

-

activitate didactică în sfera psihologiei educaţiei
cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor educaţiei şi psihologiei

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ian. - iunie 2013
Certificat de atestare a competenţelor profesionale
Metode şi tehnici de formare în didactica specialităţii şi practica
pedagogică
Universitatea 1 Decembrie 1918 A lbalulia
Studii postuniversitare
Febr. - mart. 2012
Certificat Cercetător economist în marketing
Planificarea, organizarea activităţilor şi întocmirea documentelor de
cercetare a pieţei
ARTI Craiova
Formare continuă - perfecţionare - postuniversitară
Nov. 2011 - mai 2012
Certificat absolvire
Practica profesională a studenţilor - Strategii instituţionale de proiectare,
implementare şi evaluare a practicii profesionale a studenţilor
Universitatea din Bucureşti
Studii postuniversitare
Oct. 2006 - ian. 2010
Doctor in psihologie
Psihologie, metodologia cercetării, psihologia familiei
Universitatea Babes-Boliay Cluj Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau doctorat
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Mart. - apr. 2010
Certificat de Formator
Proiectarea stagiilor de formare, implementarea activităţilor de formare,
evaluarea cursurilor de formare
Fontium - furnizor de formare acreditat de MMFES şi MECT

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2005

Calificarea / diploma obţinută Atestat de liberă practică - specialist în psihologia educaţiei şi psihologia
muncii
Disciplinele principale studiate / Psihologia muncii, Psihologie educaţională, Orientare şi consiliere
competenţe profesionale dobândite vocaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Psihologilor din România
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Oct. 2004 - iul. 2006
diplomă de maşter Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei
asistenta psihologica si sociala a familiei, psihologia familiei,
psihopedagogie speciala

Disciplinele principale studiate / Psihologia familiei, asistenţa socială a familiei, programe de asistenţă a
competenţe profesionale dobândite familiei, consilierea familiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Nivelul în clasificarea naţională sau B A C + 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Dec. 1 9 9 9 - iul. 2002
Certificat de formare in psihoterapie somatoanalitica
Psihoterapie, psihopatologie
Şcoala de Psihoterapie Somato - Analitica Sibiu - Strasbourg

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 1994- 1998
Calificarea / diploma obţinută licenţă în psihopedagogie
Disciplinele principale studiate / Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologia muncii, Orientare şi
competenţe profesionale dobândite cosniliere vocaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Psihopedagogie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională BAC + 4
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1988 - 1993
Bacalaureat - diplomă de învăţător
Psihologie, pedagogie, didactică, practică pedagogică
Şcoala Normală Dimitrie Ţichindeal Arad
Liceu

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) matemă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba engleză

B2

B2

B2

Bl

Bl

Limba franceză

B2

B2

B2

Bl

Bl

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a organiza activităţi de formare cu diverse categorii de
educabili;
Capacitatea de a organiza activităţile în tabere de vară cu participarea unor
cadre didactice şi copii din diverse medii sociale (2003 - 2009)
Colaborarea cu diverşi specialişti (medici, psihologi) în evaluarea capacităţii
de muncă a diverselor categorii profesionale.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Mai 2014 - organizator al Campaniei pentru un stil de viaţă echilibrat Serviciile psihologice de la prejudecată la beneficii derulată în parteneriat cu
Filiala Colegiului Psihologilor din România - Arad şi Asociaţia Psihologilor
Atestaţi din Arad
2002-2014 - fondator şi preşedinte al Asociaţiei Domus Caritatis, organizaţie
nonprofit cu caracter educaţional, cultural;
Organizator al unor manifestărilor ştiinţifice (Interculturalitatea în lumea
contemporană - Aradul şi educaţia multiculturală - 2005 - 2012)
Organizarea unor manifestări culturale: Colinde de Crăciun (prin Asociaţia
Domus Caritatis -2002,2003,2005)
2003, 2004, 2005, 2008, 2009 - coordonator al activităţilor din tabăra de vară
Educaţie prin creaţie, derulate din fondurile asociaţiei Domus Caritatis
1998 - 2006 - Organizarea unor grupuri de evaluare şi consiliere psihologică
în probleme de adaptare şcolară şi profesională..
Competenţe şi aptitudini tehnice

Nu e cazul

Competenţe şi aptitudini de utilizare a utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub Windows,
calculatorului accesarea soft-ului educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet,
download-area unor programe, actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale
(scanner, imprimantă etc.)
Permis(e) de conducere

Da, categoria B

Inform aţii suplim entare REFERINŢE:
Prof. univ. dr. Herlo Dorin - Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi
Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” 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 Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad
T e l.+40-257-219555
Conf. univ. dr. Roman Alina - Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77,310130 Arad
T el.+40-257-211442

