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• Numele şi adresa angajatorului

• Tipul activităŃii sau sectorul de
activitate
• FuncŃia sau postul ocupat

• Principalele activităŃi şi
responsabilităŃi
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1995-1997–profesor titular,specializarea sociopsihopedagogie la Liceul Pedagogic
"Dimitrie łichindeal" din Arad,
1998-2003- profesor titular, specializarea sociopsihopedagogie, gradul didactic
definitiv la Liceul Pedagogic "Dimitrie łichindeal" din Arad,
1997-2003-asistent universitar asociat şi lector universitar asociat la Uiversitatea
,,Vasile Goldiş”, Arad
1998-2001 – participant la cursurile de formare în componenta de reformă a
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, “Formarea profesorilor”, în colaborare cu Banca
Mondială
1997-1998 - cercetător asociat al Institutului de ŞtiinŃe ale EducaŃiei Bucureşti
1999-2001- asistent universitar asociat şi lector universitar asociat la Uiversitatea de
Vest, Timişoara, Colegiul Pedagogic de Institutori
2004-2007-lector universitar, propunător al cursurilor şi seminariilor de “Psihologia
educaŃiei”, “Comunicare educaŃională” , “Fundamentele psihopedagogiei speciale”, “
Didactica psihopedagogiei speciale”, ”Psiholedagogia deficienŃilor mintali ”, din cadrul
FacultăŃii de ŞtiinŃele EducaŃiei şi AsistenŃă Socială şi al Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad.
2004 –participant la Workshop-ului naŃional “Explorând noi căi în educaŃia
interculturală”, finanŃat din proiectul SMILE, 19-20 noiembrie, Arad
2006 - participant la Workshop-ul „Interculturalitatea în lumea contemporană – Aradul
şi educaŃia multiculturală”, EdiŃia II-a, 26-27 mai, Arad
2004-2007 –formator în cadrul programelor de perfecŃionare periodică pentru
managerii, profesorii şi institutorii din învăŃământul preuniversitar.
2005–2006- participant la grant-ul CNCSIS „Determinarea şi ameliorarea disfuncŃiilor
în însuşirea abilităŃilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani”
2004-2005 - participant la proiectul „Cercetarea impactului programului de educaŃie a
caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV”
2007- 2008-responsabil Modulul 4 Formarea de formatori în educaŃia consumatorului
din cadrul proiectului internaŃional ComunităŃii Europene ,DOLCETA
2005 –organizator şi participant la Workshop-ul internaŃional „Interculturalitatea în
lumea contemporană – Aradul şi educaŃia multiculturală”, 27-28 mai, Arad

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,
Bd. RevoluŃiei, nr. 77
310130 Arad
România
activitate didactică în sfera ştiinŃelor educaŃiei şi psiholedagogiei
cercetare aplicată în domeniul ştiinŃelor educaŃiei şi psihologiei şcolare
coordonarea activităŃii de cercetare la nivelul FacultăŃii de ŞtiinŃele EducaŃiei şi
AsistenŃă Socială
Lector universitar, doctor în ŞtiinŃele educaŃiei, Facultatea de ŞtiinŃele EducaŃiei şi
AsistenŃă Socială, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” Arad
Secretar ştiinŃific la Facultatea de ŞtiinŃele EducaŃiei şi AsistenŃă Socială,
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UniversităŃii „Aurel
Vlaicu” Arad
Activitatea didactică:
2004–2007-propunător al cursurilor şi seminariilor de “Psihologia educaŃiei”,
“Comunicare educaŃională” , “Fundamentele psihopedagogiei speciale”, “ Didactica

psihopedagogiei speciale”, ”Psiholedagogia deficienŃilor mintali ” şi coordonator al
practicii pedagogice a studenŃilor
2005–2006 – propunător al cursurilor de „Managementul evaluării”, la programele de
fromare continuă prin perfecŃionare periodică a managerilor, profesorilor şi institutorilor
din învăŃământul preuniversitar.
1995 – 2003 – profesor de pedagogie şi coordonator al practicii pedagogice, gradul
didactic definitiv
Activitatea de cercetare:
• 1998-2004 –cercetare privind procesul şi dimensiunile formării capacităŃii de evaluare
şi autoevaluare la viitorii formatori, valorificată în teza de doctorat
• 2004 –participant la Workshop-ului naŃional “Explorând noi căi în educaŃia
interculturală”, finanŃat din proiectul SMILE, 19-20 noiembrie, Arad
• 2006 - participant la Workshop-ul „Interculturalitatea în lumea contemporană – Aradul
şi educaŃia multiculturală”, EdiŃia II-a, 26-27 mai, Arad
• 2004-2007 –formator în cadrul programelor de perfecŃionare periodică pentru
managerii, profesorii şi institutorii din învăŃământul preuniversitar.
• 2005–2006- participant la grant-ul CNCSIS „Determinarea şi ameliorarea disfuncŃiilor
în însuşirea abilităŃilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani”
• 2004-2005 - participant la proiectul „Cercetarea impactului programului de educaŃie a
caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV”
• 2007- 2008-responsabil Modulul 4 Formarea de formatori în educaŃia consumatorului
din cadrul proiectului internaŃional ComunităŃii Europene ,DOLCETA
• 2005 –organizator şi participant la Workshop-ul internaŃional „Interculturalitatea în
lumea contemporană – Aradul şi educaŃia multiculturală”, 27-28 mai, Arad
• 2004-2005 – participantă la proiectului „Cercetarea impactului programului de educaŃie
a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV”, proiect coordonat de
DPPD din cadrul UniversităŃii "Aurel Vlaicu" Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi
Biola University, USA. (5000 USD)
• 1997-1998 - cercetător asociat al Institutului de ŞtiinŃe ale EducaŃiei Bucureşti cu
preocupări în domeniul « Standardelor pentru formarea formatorilor educaŃionali”
• 1996-2007-participare la simpzioane şi manifestări ştiinŃifice naŃionale şi cu participare
internaŃională
Lucrări publicate :
 2010 - Roman, A. F.,Balaş E., Strategii de instruire şi evaluare, Editura UniversităŃii
“Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN 978-973-752-443-0, 180 pg.
 2008 - Roman, A. F., Evaluare şi autoevaluare. CompetenŃe, atitudini şi practici,
Editura UniversităŃii “Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN 978-973-752-317-4, 243 pg.
 2008 - Roman, A. F., Societate, educaŃie, comunicare. Abordări sociopedagogice ale
clasei de elevi, Editura UniversităŃii “Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN: 978-973-752-318-1,
197pg.
 2008 - Roman, A. F., (coordonator), EducaŃie, cercetare şi dezvoltare. Demersuri
aplicative în şcoală, Editura UniversităŃii “Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN 978-973-752318-1, 213 pg., 2008.
 2007 – Roman Alina (coautor), Dughi Tiberiu, Elemente de psihologia educaŃiei, Ed.
UniversităŃii „Aurel Vlaicu”, ISBN (13)976-973-752-115-6
 2006 - Roman Alina, (coautor), Herlo Dorin, Ilica Anton, (coord.), Dughi Tiberiu , Balaş
Evelina, Ciolac Mirela, Bălaş-Timar Dana, Comunicarea în educaŃie, Ed. UniversităŃii
„Aurel Vlaicu”, 2006, ISBN 973-752-020-3 (296 pagini)
 2005 - Roman Alina, (coautor),Petroi Anca, Labirintul evaluării didactice, (2005),
Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu, Arad, 239 pag,ISBN: 973-8363-78-0
 Alina Roman, Accentuarea dimensiunii formative a evaluării didactice, în „Scientific
and Technical Bulletin” Series: Social and Humanistic Sciences, anul X, nr. 6, 2004,
p.72-76.- ISSN 1582-7976
 Alina Roman, Noi conceptualizări în evaluare şi autoevaluare în „Akademos”, nr
2/2004, p. 92-97.- ISSN 1584-4420
 Alina Roman, Nicoleta Chioncel, Evaluarea formativă în educaŃia interculturală,
Scientific and Tehnical Bulletin, Series Social and Humanistic Science, Anul XIII, Nr.
11, 2007,p. 112-127.
 Roman Alina, Implications of the Emotional Intelligence in he Development of Learning
Throught Cooperation, Proceedings of the International Symposium,Research and
Education in an Inovation Era, Section I, Tradtion and Modernity in Humanistic
Science, Aurel Vlaicu University, Arad, Romania, 16- 18 november, 2006, p. 365-371;
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ResponsabilităŃi
2005-2007 - membru al Senatului UAV
2005-2007 – secretar ştiinŃific al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic din cadrul UAV
2006-2007 - membră a Comisiei pentru calitate a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic din cadrul UAV
EDUCAłIE ŞI FORMARE
• Perioada (de la - până la)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ianuarie2004 – 2007 –lector dr. pe catedra de « Psihologia EducaŃiei,Comunicare
EducaŃională” din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi
FacultăŃii de ŞtiinŃele EducaŃiei şi AsistenŃă Socială ,Universitea « Aurel Valicu » Arad
septembrie1995-decembrie2003-profesor titular, specializarea sociopsihopedagogie
,gradul didactic definitiv(1997-media 10) la Liceul Pedagogic "Dimitrie łichindeal" din
Arad
1998 –2004 – Doctorand în psiho-pedagogie, specializarea ştiinŃele educaŃiei la
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; coordonator: prof. univ. dr. Miron
Ionescu;
1997-2003-asistent universitar asociat şi lector universitar asociat la
Uiversitatea,,Vasile Goldiş”,Arad
1999-2001- asistent universitar asociat şi lector universitar asociat la Uiversitatea de
Vest,Timişoara,Colegiul Pedagogic de Institutori
2004- Doctor în psiho-pedagogie, specializarea ştiinŃele educaŃiei, prin O.M……., titlul
tezei de doctorat fiind "Formarea capacităŃii de evaluare şi autoevaluare la viitori
institutori)", susŃinută în 3 decembrie 2004 la Universitatea “Babeş-Bolyai” din ClujNapoca; coordonator: prof. univ. dr. Miron Ionescu
1990-1995-Studentă la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie- secŃia Sociopsihopedagogie, , cu diplomă de licenŃă în pedagogie,
specialitatea sociopsihopedagogie,.

APTIDUNI ŞI COMPETENłE PERSONALE
dobandite in cursul vietii si carierei dar care
nu sunt recunoscute neaparat
printr-un certificat sau o diploma
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi
APTITUDINI SI COMPETENTE
ARTISTICE
Muzica, desen, pictura, literatura
etc.

Română
FRANCEZA
Bine
Bine
Bine
-

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE
De exemplu coordonati sau
conduceti activitatea altor
persoane, proiecte si gestionati

3

Aptitudini literale ( Cercul de teatru,Cenaclul literar- 8 ani-în liceu şi facultate)
Abilitatea de a desena,picta (cercul de desen,pictură - 4 ani)

-

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE
Locuiti si munciti cu alte persoane,
intr-un mediu multicultural, ocupati
o pozitie in care comunicarea este
importanta sau desfasurati o
activitate in care munca de echipa
este esentiala (de exemplu
cultura, sport, etc.)
-

ENGLEZA
Satisfacător
Nesatisfăcător
Satisfăcător

CompetenŃe de comunicare pozitivă ,eficientă cu studenŃii şi colegii;
CompetenŃe de consiliere psihopedagogică a elevilor şi studenŃilor;
Formare în NLP(programare neurolinvistică)

1998-2003 – Şef de catedră pedagogie la Liceul Pedagogic "Dimitrie łichindeal"
din Arad
2005-2007-Secretar ştiinŃific al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic FacultăŃii de ŞtiinŃele EducaŃiei şi AsistenŃă Socială din cadrul UAV

bugete; la locul de munca, in
actiuni voluntare (de exemplu in
domenii culturale sau sportive)
sau la domiciliu.
APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE
utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, masini, etc.)

-

PERMIS DE CONDUCERE
INFORMAłII SUPLIMENTARE

utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub Windows, accesarea softului educaŃional, antiviruşilor, navigarea pe Internet)şi a perifericelor sale ( imprimantă
etc.)
utilizarea mijloacelor de învăŃământ necesare în predare-învăŃare – videoproiectorul,
retroproiectorul, videorecording-ul, TV, flipchart-ul
utilizarea mijloacelor de comunicare - telefon, telefon mobil, fax
utilizarea mijloacelor de multiplicare – fotocopiator (xerox)

Da, categoria B
REFERINłE:
 Prof. univ. dr. HERLO DORIN – Director DPPD al UniversităŃii “Aurel Vlaicu” Arad
Adresă: Bd. RevoluŃiei, nr.81, 310130 Arad
Tel. +40-257-211442
 Prof. univ. dr. MIRON IONESCU – Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,
Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei.
Adresă: Str. Republicii, nr. 24, Cluj-Napoca
Tel. +40-264-405337; +40-264-586000
 Prof. univ. dr. VASILE CHIŞ – Decan al FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei
de la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Adresă: Str. Republicii, nr. 24, Cluj- Napoca
Tel: +40-264-405337; +40-264-590559

Data completării: 12.01. 2010
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Semnătură:

