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Nume BRAN CAMELIA-NADIA
Adresă N.Titulescu, B1.1, Ap.7, 310333 Arad, Romania
Telefon +40-257-219555
E-mail brancamelia@amail.com
Naţionalitate română
Date naşterii 08.11.1977
Poziţia dorita:

Experienţa profesionala generală şi în proiecte cu finanţare Europeană şi naţională
Perioada (de la - până la) 1.10.2002-prezent 08.12.2011-30.10.2012 2002 Martie -  2002 Septembrie 2001 septembrie -  2002 februarie

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea ‘Aurel Vlaicu Arad Centrul pentru Resurse Etice şi solidare 
(CRIES) Timişoara în cadrul proiectului: 
« Rolul dialogului social in promovarea 
incluziunii sociale active’ « POSDRU 
/93/3.3/S/62.500

Centrul Zonal de Educaţia Adulţilor Arad Institutul Roman de Educaţia Adulţilor

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Educaţie, instituţie publică ONG, Incluziune socială ONG, educaţia adulţilor 2001 septembrie -  2002 februarie

* Funcţia sau postul ocupat octombrie2011-prezent 
Lector universitar 
Octombrie 2006-septembrie 2011 
asistent universitar 
Octombrie 2002-septembrie 2006 
preperator universitar

Specialist relaţii sociale; coordonator local Director de programe Cercetător ştiinţific

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Activităţi de predare în domeniul ştiinţelor 
educaţiei,
Recrutarea si selecţia studentilor de la 
programelor de maşter si licenţa. 
Promovarea programelor de studii in 
rândul elevilor si studentilor prin 
diverse canale (prezentări directe, 
telefon, anunţuri, elaborare pliante) 
Coordonarea practicii pedagogice a 
studenţilor
Activităţi de cercetare în domeniul 
psihologie învăţării, pedagogiei 
universitare, educaţia adulţilor, 
management educaţional

Coordonator local Arad 
Activităţi de coordonare şi extindere a 
grupului Local de Lucru Arad, de 
identificare şi formulare a indicatorilor de 
bunăstare la nivelul Aradului, coordonarea 
elaborării şi implementării Planului Local 
de Incluziune Socială

Dezvoltarea de programme educaţionale 
pentru adulţi: identificare nevoi de 
formare ¡proiectare curriculum, 
implementare; evaluare

Cercetări în domeniul educaţiei 
adulţilor

f a

mailto:brancamelia@amail.com


EDUCAŢIE SI FORMARE ÍN CADRUL SISTEMULUI FORMAL DE EDUCAŢIE
Perioada (de la - până 
la)

2005, octombrie-2009, iunie 2004-2005 2001*2002 1997-2001 1992-1997

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ şi al 
organizaţiei
profesionale prin care 
s-a realizat formarea 
profesională

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj- 
Napoca

Universitatea „Aurel 
Vlaicu” Arad

Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de 
Sociologie şi Psihologie

Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de 
Sociologie şi Psihologie

Şcoala Normală „Dimitrie 
Ţichindeal" Arad, 
Specializarea: învăţători- 
educatoare

Domeniul
studiat/aptitudini
ocupaţionale

Ştiinţele Educaţiei- Pedagogie 
universitară

Management educaflonal Psihologia educatei 
adulţilor

Socio-psiho-pedagogie Vocaţional-pedagogic

Tipul calificării/ 
diploma obţinută

Diplomă de doctor în ştiinţele 
educaţiei

Diplomă de maşter Diplomă de studii post
universitare de 
specializare „Psihologia 
educaţiei adulţilor

Diplomă de licenţă în 
Pedagogie

Diplomă de bacalaureat

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/invatamant

Studii postuniversitare de doctorat Studii postuniversitare de 
masterat

curs post universitar de 
specializare

Studii universitare de 
licenţă

Studii liceale

EDUCAŢIE SI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN ULTIMII 5 ANI
Perioada (de la • până la) FEBRUARIE-APRILE

2014
2013, septembrie- 

ianuarie 2014
2013, decembrie,- 

ianuarie 2014
2011, octombrie, 2011,21-28 august 2010, aprilie mai, 

curs de Formator,
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s*a realizat 
formarea profesională

Eurotraining SRL. prof, Daniei 
McFarland, 
Universitatea 
Standford pe 
coursera.org

SIVECO + ARTI 
Asociaţia Română a 
Tinerilor cu Iniţiativă 
în cadrul proiectului 
FII tânăr antreprenor 
pentru viitor 
online

SC KAiZEN SRL participare la 
Laboratorul de 
Educaţie Nonformala, 
Gura Portiţei, 
organizator
ANPCDEFP +Tineret in 
Acţiune

SC Fontium SRL

Domeniul
studiat/aptitudini
ocupa{ionale

Managementul 
Resurselor Umane

Dezvoltare
organizational

Managementul 
Resurselor Umane

Managementul
proiectelor

EDUCAŢIE
NONFORMALA

Formator



Tipul calificării/ diploma Certificat Inspector Certificat de Absolvire Certificat de absolvire Certificat de Manager Diplomă de participare Certificat de
obţinută Resurse Umane Manger Resurse de Proiect + Supliment Formator+

recunoscut Ministerul Umane descriptiv al Supliment
Muncii şi Ministerul Certificatului, descriptiv al
Educaţiei recunoscut MMFES si Certificatului,

MECT recunoscut MMFES
si MECT

APTITUDINI Şl COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE ENGLEZA FRANCEZA

• abilitatea de a citi C2 C1 B2
• abilitatea de a scrie C2 C1 B1
• abilitatea de a vorbi C2 C1 B1
APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE Competenţe muzicale dobândite în cadrul corului Şcolii Normale „Dimitrie Ţichindeal" Arad (1992+1997) şi dezvoltate în 

prezent prin aparteneţa la Corul Mixt al Facultăţii de Teologie al Universităţii „Aurel Vlaicu”

APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE în calitate de cadru didactic şi formator am fost şi sunt implicată în activităţi care solicită competenţe de comunicare, 
deschidere, toleranţa, sociabilitate, competenţe interculturale.

APTITUDINI SI COMPETENTE 
ORGANIZATORICE

Am coordonat dezvoltarea unui Grup Local de Acţiune compus din 26 de organizaţii. Am creat si dezvoltat echipe de lucru. 
Am organizat evenimente.
La locul actual de muncă contribui la organizarea unor seminarii, ateliere de lucru, activităţi extracurrriculare cu studenţii 
şi adulţji. Am contribuit la organizarea workshopului Interculturalitatea în lumea contemporană. Am elaborat, implementat 
si evaluat proiecte în domeniu) educaţiei. Aceste experienţe au contribuit ta dezvoltarea unor competenţe organizatorice, 
manageriale. _________________ _____

APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE Competenţe în utilizarea Pcului (MS Windows- Microsoft OFFICE 2010, Internet ) 
Permis conducere categoria B

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE 
Competente care nu au mai fost 
mentionate anterior

Competenţe în utilizare SPSS dobândite pe parcursul elaborării tezei de doctorat


