
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dughi Dana Eugenia 

Adresă(e) 11, Maria Cunţan, Arad, România – reședința 
16, B-dul. Decebal, Arad, România - domiciliu 

Telefon(oane)  Mobil: 0724409753 

Fax(uri)  

E-mail(uri) danadughi@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 28.03.1981 

  

Sex F 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Lector 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2011 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Literatură română, Istorie literară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere, Universitatea Oradea 

Perioada 2014 - 2017 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat in psihopedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia clinică a persoanelor cu dizabilități, logopedie, psihopedagoie speciala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie si Asistență Socială, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” Arad 

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator/Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Proiectarea şi implementarea programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Provocaţie Bucureşti 

Perioada 2007 - 2008 



 
Calificarea / diploma obţinută Masterat/Diplomă de master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Teologie litere – limba şi literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Oct 2018 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog practicant în superviză – psihopedagogie specială,  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Prestare de servicii psihologice - consiliere educațională, educație parentală și 
logopedie 

Numele şi adresa angajatorului Dughi-Dughi Societate Civilă Profesională de Psihologie 
 

Perioada Sept 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor I – Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi derularea activităţilor didactice la disciplina limba şi literatura română 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Special Sfânta Maria Arad  
 

Perioada 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Mentor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi derularea activităţilor de mentorat  în proiecte 

Numele şi adresa angajatorului POCU, CCD, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Asociația Domus Caritatis  
 

Perioada Sept 2009 -  2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor I – Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi derularea activităţilor didactice la disciplina limba şi literatura română 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Arad 
 

Perioada 2006  -  prezent  

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi derularea activităţilor de formare în proiecte  

Numele şi adresa angajatorului UMPF/POSDRU, POCU, Ministerul Educației, IOCC, Asociaţia Domus Caritatis, 
Renincoor Open Hand, CCD,ISJ, 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Formare continuă, ONG 
 



 
Perioada 2002 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea şi derularea activităţilor didactice la disciplina limba şi literatura 
română, religie 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Ilia, Şcoala Generală Galşa, Şcoala Generală Şagu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Activitate în cadrul 
proiectelor 

 2018 – 2022- mentor-formator, proiect POCU – Proacțiune pentu o 
comunitate educațională multiprofesională – ProActiv – cod SMIS 106247; 

 2015 – formator, expert pe termen scurt, proiect POSDRU – Povestea limbii 
române - curriculumul opțional și resurse educaționale; 

 2015 – formator, proiect Erasmus+ 2014-1-RO01-KA102-000994 –
Prevenirea excluziunii școlare prin educarea nevoilor speciale, Barcelos, 
Portugalia. 

 2012 – 2013 - formator, expert evaluator, proiect POSDRU – Pașaport pentru 
catedră; 

 2011 – 2013 – formator, expert pe termen lung, proiect POSDRU -
Managementul gestionării situațiilor de criză la nivelul unității școlare; 

 2010 – formator în cadrul proiectului „Protur – Promovarea turismului în 
mediul rural” implementat de Asociaţia Domus Caritatis în parteneriat cu 
Grup Şcolar Aurel Vlaicu şi Liceul Pedagogic Arad, finanţat de Centrul 
Cultural Judeţean Arad; 

 2010 – formator în cadrul proiectului „Fii inteligent nu fii violent!” 
implementat de Grup Şcolar Aurel Vlaicu în parteneriat cu Asociaţia Domus 
Caritatis; 

 2009 – coordonator de proiect Colinde,colinde.... proiect implementat de 
Asociaţia Domus Caritatis; 

 2009 – formator în cadrul proiectului „Tineri şi comunitate” implementat şi 
finanţat de Asociaţia Domus Caritatis; 

 2009 – responsabil de proiect Cupa prieteniei, proiect implementat de Şcoala 
Generală Petriş în parteneriat cu Asociaţia Domus Caritatis; 

 2008 – formator în cadrul proiectului „Tineri pentru viaţă” implementat de 
Asociaţia Domus Caritatis şi cofinanţat de Centrul Cultural Judeţean Arad; 

 2007 – formator în cadrul proiectului Şcoala formării organizate şi unitare 
pentru reuşită implementat de Şcoala Generală 4 Arad, partener Asociaţia 
Domus Caritatis; 

 2007 - formator în cadrul proiectului:”Consolidarea iniţiativelor comunitare de 
prevenire  şi combatere a HIV/SIDA şi a violenţei în familie în Romania”, 
proiect elaborat de către sectorul Biserica şi Societatea  din cadrul BOR, în 
colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru caritate Creştin – Ortodoxă şi 
finanţat de către Guvernul SUA, prin intermediul misiunii în România a 
Agenţiei Americane pentru Dezvoltare Internațională (USAID), susţinut la 
nivel de Arad de către Episcopia Aradului şi Hunedoarei; 

 2006-2007 – membru în proiectul „Tineri pentru tineri” implementat de Grup 
Şcolar „Iuliu Maniu” şi Fundaţia Renicoor Open Hand, Arad 

 2006-2007 – membru –formator în cadrul proiectului Pentru o viaţă mai bună 
prin noi înşine, proiect în valoare de 15.000$, finanţat de Fundaţiile Alcoa 



 
  2003-2004 – Partener din partea Asociaţiei Domus Caritatis în programul 

PHARE implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad Acces la educaţie 
al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi – PHARE RO  0104.02 cu 
atribuţii în consilierea adulţilor; valoare 490.000 Euro (cca 1000 Euro) 

 2002, 2003,2005 - Organizarea unor manifestări culturale: Colinde de Crăciun 
(prin Asociaţia Domus Caritatis) 

 2003 – prezent - membră/secretar în Asociaţia Domus Caritatis, asociaţie 
umanitară cu activităţi în domeniul socio-educaţional 

 2003, 2004, 2005 – organizator al taberei de vară „Educaţie prin 
creaţie”, Roşia Nouă, judeţul Arad derulate din fondurile asociaţiei 
Domus Caritatis 

 

Participare la sesiuni 
științifice 

 2019, 30 mai - 1 iunie, Conferința Internațională Ensuring equal oportunities 
through educational management and psychopedagogical assitance in 
eurpean context, keynote speaker – Posibiltiies to stimulate leraning for pupils 

 2018, 26-27 iunie – ACCES4ALL International Conference – Institutional 
change for inclusion in Higher Education, Universitatea din București ; 

 2018, 30 martie - Conferința Internațională  Aspecte teoretico-praxiologice în 
evaluarea și intervenția psihoeducațională, Ediția a VII-a, Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad cu lucrarea Principii ale 
învățării experențiale la copiii cu CES 

 2017, 15-17 decembrie – Conferința Internațională Asigurarea egalității de 
șanse prin management educațional și servicii de asistență psihopedagogică 
în context european; 

 2016 – The International Scientific Conference – Good practices for the 
development of key competences in preschool and primary education, 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad. 

 2016 - Simpozionul național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și 
intervenția psihoeducațională organizat de CSEI Arad, Asociația Alianța 
pentru Copii Arad în parteneriat cu UAV Arad; participare la workshopuri. 

 2015 - Simpozionul național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și 
intervenția psihoeducațională organizat de CSEI Arad, Asociația Alianța 
pentru Copii Arad în parteneriat cu UAV Arad; participare la workshopuri. 

 2015 – Conferința Internațională Lumina în știință, tehnologie, natură și 
cultură – o provocare didactică transdisciplinară, ISJ Arad, CCD Arad, 
Colegiul Național Moise Nicoară Arad, Moodle România. 

 2014 - Simpozionul național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și 
intervenția psihoeducațională organizat de CSEI Arad, Asociația Alianța 
pentru Copii Arad în parteneriat cu UAV Arad; participare la workshopurile 
“Metoda PECS”, “Tulburările de limbaj și integrarea persoanelor în societate. 
Terapii – când, cât, cine, de ce?” 

 2011 – Simpozion Internaţional “Mihai Eminescu – poet naţional şi 
universal”, organizat de Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Vasile Pogor”, ISJ Iaşi 
şi Facultatea de Litere Iaşi; 

 2010 – Simpozionul naţional Calitate şi valoare în educaţie organizat de 
CCD, ISJ Arad şi Grup Şcolar “Aurel Vlaicu” Arad, diplomă de organizator; 

 2010 - Work-shop-ul Interculturalitate în lumea contemporană, organizat de 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad şi Primăria Arad; 

 



 
  2009 – Simpozion internaţional Alternative educaţionale – expresia 

pluralismului în educaţie, Şcoala Generală nr.13 Arad; 

 2007 – Work-shop-ul Interculturalitate în lumea contemporană, organizat de 
Universitatea Aurel Vlaicu Arad şi Primăria Arad 

 2006 – Simpozionul « Asigurarea calităţii în educaţie- o deschidere către 
valori euorpene » cu lucrarea Violenţa în familie, modalităţi de prevenire prin 
intermediul activităţilor educaţionale, organizat de CCD şi ISJ Arad 

 2006 – Work-shop-ul Aradul şi multiculturalitatea, organizat de Universitatea 
Aurel Vlaicu Arad şi Primăria Arad 

 2006 – Simpozin internaţional de promovare a art-terapiei – Timişoara, 
organizator UNICEF 

 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B2 fraceză B2 franceză B2 franceză B2 franceză B2 franceză 

Limba  B1 engleză B1 engleză B1 engleză B1 engleză B1 engleză 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de relaţionare şi comunicare în cadrul grupului, empatie 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitate de a organiza activităţi de grup, de gestionare a situaților de criză 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea perifericelor TIC 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare Word, Excel, Power Point, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Nu e cazul 

  

Alte competenţe şi aptitudini Activităţi de voluntariat – Asociaţia Domus Caritatis 

  
 


