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Curriculum vitae  
Europass 

  
  

Informații personale  

Nume / Prenume BALAŞ CORNELIA EVELINA 

Adresă(e) 310130 ARAD  Str. Elena Dragoi, nr. 2 etaj 2 

Telefon(oane)  +40-257-219555 Mobil:  0727767443 

E-mail(uri) evelinabalas@yahoo.com  
  

Naţionalitate română 

Date naşterii 31.03.1978 
 

  

  

Experiența profesională  

Perioada 1.10.2017 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activități și responsabilități principale Activităţi de predare cursuri și seminarii  în domeniul ştiinţelor educaţiei la nivel de licență și la nivel 
de master  
Elaborarea de programe curriculare şi implementarea acestora. 
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din cadrul departamentului 
Trainiguri de formare a iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  
Activităţi de cercetare  în domeniul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice, practică pedagogică, 
didactică 

Numele și adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluției, nr. 77, 310130 Arad, România  
Facultatea șe Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială  

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ și cercetare 
  

  

Perioada 1.10.2009 - 1.10.2017 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar 

Activități și responsabilități principale Activităţi de predare cursuri și seminarii  în domeniul ştiinţelor educaţiei la nivel de licență și seminarii 
la nivel de master  
Elaborarea de programe curriculare şi implementarea acestora. 
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor din cadrul departamentului 
Trainiguri de formare a iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  
Activităţi de cercetare  în domeniul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice, practică pedagogică, 
didactică 

Numele și adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluției, nr. 77, 310130 Arad, România  
Facultatea șe Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ și cercetare 
  

Perioada 1.10.2004 - 30.09.2009 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activități și responsabilități principale Activităţi de seminar în domeniul ştiinţelor educaţiei: Didactică, Teoria si metodologia instruirii/Teoria 
si metodologia evaluării  şi Comunicare educaţionala 
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor 
Activităţi de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  
Activităţi de consiliere psihopedagogică a studenţilor  
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi a didacticii.. 
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Numele și adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluției, nr. 77, 310130 Arad, România 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic  

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ și cercetare 
  

Perioada 1.10.2002 - 30.09.2004 

Funcția sau postul ocupat Preparator universitar 

Activități și responsabilități principale Activităţi de seminar în domeniul ştiinţelor educaţiei  
Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor 
Activităţi de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar:  
Elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi a didacticii. 

Numele și adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluției, nr. 77, 310130 Arad, România  

Tipul activității sau sectorul de activitate Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic  
  

Perioada 1.09.2001 – 30.09.2002 

Funcția sau postul ocupat Profesor consilier 

Activități și responsabilități 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 
Trainiguri de formare a institutorilor  în cadrul Casei Corpului Didactic 

Numele și adresa angajatorului CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ARAD  

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ  
  

  

Educație și formare  
  

Perioada 2021 

Calificarea / diploma obținută ,,Managementul calităţii în învăţământul superior,, în cadrul proiectului Creşterea calităţii actului 
didactic, deontologie şi etică profesională- participare la sesiune de formare 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

  

Perioada 2013-2014 

Calificarea / diploma obținută Gradul didactic I în învățământ, pe baza titlului științific de doctor, Ordin MEN nr. 3708 din 
25.06.2014 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obținută Certificat de atestare a competenţelor profesionale emis de CNC  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Competente în domeniul didacticii predării disciplinelor psihopedagogice 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Program de formare organizat de Ministerul Educației Națioanale, Universitatea din București, 
Universitatea A.I. Cuza Iași, Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica 
București, Universitatea din Pitești, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în cadrul proiectului 
POSDRU 87/1.3/S/63709 ,,Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învățământul superior,, 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Competente în domeniul proiectării, implementării şi evaluării practicii profesionale a studenţilor  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Curs postuniversitar organizat de Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj 
Napoca și Universitatea de Vest Timișoara, în cadrul proiectului ,,Formarea continuă de tip blended 
learning pentru cadrele didactice universitare,, 

  
 

Perioada 2012  
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Calificarea / diploma obținută Cercetător economist în marketing, cod COR 263120 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Română a Tierilor cu Iniţiativă, Craiova - curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obținută Manager de proiect, cod COR 241919 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

SC LEXIM GRUP S.R.L. – curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obținută Formator, cod COR 241205, 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

SC Fontium SRL – curs de acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

  

Perioada 2006-2010 

Calificarea / diploma obținută Doctor în Ştiinţele educaţiei 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obținută Master în Management şi evaluare educaţională 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, secţia Pedagogie  

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obținută Licențiat în Pedagogie 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

  

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de bacalaureat, profil vocaţional-pedagogic 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal” Arad, Specializarea: Învăţători-educatoare 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conv ersație 

Discurs oral Ex primare scrisă 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

ex perimentat 
B1 

Utilizator 

ex perimentat 
B1 

Utilizator 

ex perimentat 
B1 

Utilizator 

ex perimentat 
B1 

Utilizator 

ex perimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

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

  

Competențe și abilități sociale Abilitate în comunicare dobândită în calitate de cadru didactic universitar. 
Capacitate de a lucra în echipă dobândită în activitățile de derulare a proiectelor și capacități de 
coordonare dobândite în cursuri de perfecționare, activități de manager de proiect, activități de 
coordonare a lucrărilor de finalizare a studiilor și elaborare și publicare lucrări de cercetare. 
Capacitatea de a organiza activităţi de formare cu diverse categorii de educabili. 
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Competențe și aptitudini 
organizatorice 

• Membru al Comisiei specializate de acreditare (CSA) a programelor pentru dezvoltarea 
profesională continuă a cadrelor didactice din învățământ - OM Nr. 6.136 din 24 octombrie 2022 

• Coordonator Centrul De Cercetare Sociopsihopedagogică pentru Promovarea Excelenţei în 
Profesie (CCS-PEP) 

• Coordonator  program de studiu - Master Pedagogie interactivă 
• Coordonator  program de studiu - Master Politici si strategii ale formarii competentelor pentru 

cariera didactica 
• Coordonator  progam de formare continuă Resurse Curriculare Pentru Educaţie Timpurie (RCET) 
• Președinte al comisiei de audit intern în procesul de învăţământ şi cercetare la nivelul FSEPAS 
• Responsabil cu cercetarea științifica la nivelul FSEPAS  
• Membru în consiliul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie și Asistență Socială 
• Membru în consiliul Departamentului de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială 
• Membru în Comisia pentru curriculum şi calificări universitare 
• Membru în Comisia de orar 
• 2010 – prezent –membru al echipelor de acreditare a unor programe de licență, master și programe 

postuniversitare de formare continuă. 
• 2020, 2021 - membru în colectivul de organizare Conferință internațională ”Theories of Change in 

Digital Wellbeing. Evidence based practices across the disciplines”, 27- 28 iunie 2020, Arad 
• 2016 -  membru în comitetul științific și în colectivul de organizare– Conferința internațională ”Good 

Practices For The Development Of Key Competences In Preschool And Primary Education”, „Bune 
practici pentru dezvoltarea competențelor cheie în  învățământul preșcolar și primar” Ediţia I, Arad, 
23-24 iunie 2016, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Știinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială 

• 2015 - membru comitetul științific - Strategies and ways to develop university curricula in the area of 
social work education, Conferinta internationala la Universitatae Aurel Vlaicu ( 2015, November 10-
11) Edition, UAV Arad . 

• Director științific al revistei AGORA-Psycho-Pragmatica, Editura Universității Aurel Vlaicu Arad, 
ISSN 1842-6840, Agora (online) ISSN 2247/2401 

• 2012, 2014, 2016 - Membru în Comitetul de organizare a International Symposium Research and 
Education in an Innovation Era, ISREIE – Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, ediţiile 
http://www.uav.ro/en/conferences/isreie-2014/sections-topics  

• Editor asistent al revistei Scientific and Technical Bulletin, series: Social and Humanistic Sciences, 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

• Forumul Inovatorilor în Educaţie, ediţia a III-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 
  

  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

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) 

  

  

Permis(e) de conducere categoria B 
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Informații suplimentare 
 

Participări în proiecte 
  

2022-2023, manager proiect     

 
 
 
 
 
 
„Învaţă să fii Antreprenor pentru Viitor! Îmbunătăţirea calităţii ofertelor educative şi a 
competentelor cadrelor didactice în domeniul antreprenoriatului în vederea creşterii accesului 
participanţilor la învăţământ terţiar în condiţii de echitate şi eficienţă socială şi promovarea 
unei culturi educaţionale antreprenoriale în domeniile competitive de interes regional – 
EDUBUSINESS, POCU/379/6/21/ OS. 6.7, 6.9, 6.10, Cod mysmis 125150”,  Beneficiar: Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad 

2022-2025, membru cercetător Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences . 
2021-1-TR01-KA220-HED-000031999 Applicant: Istanbul Sabahattin Zaim University  
Parteneri: Maieutica Cooperativa De Ensino Superior Crl, Portugal. Western Serbia Academy Of 
Applied Studies, Serbia. Social Innovation and Entrepreneurship Association - Turkey  Asociacia za 
analizirane I realizacia na novacii - Bulgaria, Aurel Vlaicu University of Arad 

2021- 2023, membru Grana Down, ID: 2021-1-ES01-KA220-VET-000030140  
Aplicant: Asociacion Sindrome de Down Granada (Onur Tahmaz) 

10.2020-30.10.2021, director  
proiect 

Erasmus+ CBY ACPALA: Sustainable Digitalization with YOUth  ID 618720-EPP-1-2020-1-RS-
EPPKA2-CBY-ACPALA SDGYOU 

01.09.2019-30.09.2020, director 
proiect 

Erasmus+ KA2: HATE’S JOURNEY ID 2018-2-ES02-KA205-011733 

2021-2023, membru Sustainable Digitalization Goals with YOUth  (SDGYOU), ID: 618720-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-
CBY-ACPALA, coordonat de Knowledge Infusion (Serbia), YESD (Vietnam), Disha Foundation 
(India), Fondacija Studentski Tolar (Slovenia), PEL (North Macedonia) and SSA (Serbia).  

2019-2021, expert învăţământ ,,Educaţie timpurie incluzivă şi de calitate,, POCU/446/6/22, Cod SMIS 2014: 128215, Nr. contract 
de finanțare: 61398/09.08.2019, Beneficiar: Ministerul Educației Naționale, Partener 1: Universitatea 
din Pitești, Partener 2: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare . 

01.08.2018-30.08.2019, director 
proiect 

Erasmus+ KA2: E+ got better - road to successful entrepreneur ID 602510-EPP-1-2018-1-RS-
EPPKA2-CBY-WB 

01.07.2017-30.07.2018, director 
proiect 

Erasmus+ KA1: WE’VE MORE IN COMMON THAN IN DIFFERENCE ID 2017-3-ES02-KA105-
010532 

01.06.2016-30.06.2017, director 
proiect 

Erasmus+ KA2: Keeping Youth Safe from Cyberbullying ID 2016-3-TR01-KA205-036619 

2016, formator Program de formare continuă Calitate în evaluare și examinare - Casa Corpului Didactic ,, Alexandru 
Gavra,, Arad 

2014-2017, membru cercetător Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad în parteneriat cu Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, în cadrul 
proiectului: What really matters ERASMUS+ KA2, 2014-1-RO01-KA202-002863, 23.026 (partea 
UAV) 

2014-2015, psiholog Proiect POSDRU, ID 139480  - „Învăţare autentică în mediul nonformal” 

2014-2015, expert implementare 
curriculă 

Universitatea din Oradea în parteneriat cu Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, în cadrul proiectului 
SocioPlus-Servicii de pregatire, documentare si acces pentru studenti in programe de licenta 
si masterat in Sociologie si Asistenta Sociala, Contract POSDRU/156/1.2/G/139751 

2012-2014, expert în învăţământ Universitatea Transilvania din Braşov  în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia și Istituto di Scienze Psicologiche della Educazione e 
della Formazione Roma, Italia,în cadrul proiectului POSDRU Psihopedagogia educației timpurii și a 
școlarității 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), contract nr. POSDRU/86/1.2/S/62508 

2010-2012, membru Proiectul PROFESSORIA finanţat de Fundaţia Dinu Patriciu în colaborare cu Fundaţia CODECS, 
Programul de master în educaţie “Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera 
didactică”, Contract de sponsorizare nr. 11156/22.02.2010 

2009-2011, membru Universitatea “Aurel Vlaicu  Arad în colaborare cu University of Helsinki în cadrul proiectului 
European Diploma in intercultural comptenece, 504637-LLP-1-2009-1-FI-ERASMUS-ECDSP 

2008-2009, formator Proiect Phare 2005 - Coeziune economică socială, Dezvoltarea resurselor umane – Dezvoltarea 
formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar, -  „Managerul şcolar”, DPPD, 
UAV 
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2008-2009, formator 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 Program de formare continuă a cadrelor didactice „Calculatorul în activităţi interdisciplinare”, în 
parteneriat cu Fundaţia EOS Timişoara 

2008, membru 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 Proiectul SMEs ACtion learning  facilitaTOR "SME Actor" Leonardo da Vinci, Ro/06/B/F/PP175026 

2005-2006, membru Grant de cercetare CNCSIS „Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de 
bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani” (20.900 RON) 

2003-2005, membru Proiectul „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)  

  
 
REFERINŢE: 
Prof. univ. dr. Alina Roman habil. – Decan - Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă 
Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad  
                Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
                Tel. +40-257-219555 
Conf. univ. dr. Tiberiu Dughi – Prodecan - Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă 
Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad  
                Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
                Tel. +40-257-219555 
Prof. univ. dr. habil. 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. +40-257-219555  
 

  

   
                  Arad,                                                                                                                             Semnătura, 

01.12.2022        
                                                                                                                                                                  

 
 


