Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume BALICA Raluca-Ștefania
Adresă Str. Crișan, nr. 58, bl. C7, sc. 1, ap. 12, Drobeta-Turnu-Severin, cod poștal 220034, Mehedinți (România)

Mobil: 0751174177

E-mail(uri) ralu.balica@yahoo.com, raluca.balica@edu.ucv.ro
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
23.09.1990
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada

octombrie 2020-prezent
Lector universitar doctor
Titularul cursurilor și seminarelor la disciplinele: Filosofia educației, Didactica domeniului Om și
societate, Educație nonformală și dezvoltare comunitară, Teoria și practica educației civice,
Dezvoltarea carierei
Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200585, Craiova (România)
martie 2017 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate (cu atribuții de consilier în carieră)
Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiecte realizate

Curriculum vitae –Balica Raluca-Ștefania

-asistență individuală pentru planificarea carierei: căutarea unui loc de muncă, întocmirea CV-ului sau
a scrisorii de intenție, pregătirea pentru participarea la un interviu pentru angajare;
-consilierea în carieră a studenților/absolvenților (evaluarea și testarea studenților Universității din
Craiova prin intermediul testelor de evaluare a aptitudinilor și a chestionare de evaluare a intereselor
personale);
-orientarea absolvenților spre cursuri de specializare și perfecționare;
-participarea la organizarea campaniei promoționale pentru fiecare nou ciclu univeristar;
-susținerea de workshopuri cu privire la dezvoltarea abilităților de comunicare, autocunoaștere și
dezvoltare personală, managementul timpului, lucru în echipă.






Târguri de joburi și burse;
Eveniment de educație nonformală: “Tradiţie, Interacţiune, Creaţie”, organizat în 16.04.2019;
Zilele Porților Deschise ale Universității din Craiova: 2017, 2018, 2019;
„Studenții noștri pot mai mult”: 2017, 2018, 2019;
„Caravana Învățământului Oltean”: 2017, 2018, 2019.

1|Pa g e

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova,
Calea București 107 H, 200479, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior/Consultanță educațională

Perioada octombrie 2017-prezent
Funcţia sau postul ocupat Lect. dr.asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi (didactice și de cercetare) de curs și seminar la disciplinele:
 Filosofia Educației (secția PIPP, anul II, Licență);
 Didactica domeniului Om și societate (secția PIPP, anul III, Licență);
 Sociologia Educației (secția PIPP, anul II, Licență);
 Educație nonformală și dezvoltare comunitară (secția PIPP, anul II, Licență);
 Dezvoltarea Carieriei (secția Consiliere Educațională și Dezvoltarea cariere, anul I, Master);
 Consiliere vocațională și managementul carierei (secția Consiliere Educațională și
Dezvoltarea carierei, anul I, Master);
 Teoria și practica educației civice (secția PIPP, anul II, Licență).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate de predare în învăţământ superior

Perioada octombrie 2016-2017
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Asist. drd. asociat
Activităţi de seminar la disciplina Filosofia Educației (secția PIPP, anul II, Licență)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585
Învăţământ superior

Perioada 29 februarie2016-13 mai 2016
Funcţia sau postul ocupat

Asist. drd.

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminar la disciplina Pragmatică (secția Publicitate, anul III)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Timișoara,
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Perioada 22 februarie 2016-9 mai 2016
Funcţia sau postul ocupat Asist. drd. asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminar la disciplina Istoria Filosofiei (secția PIPP, anul III, Licență)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585
Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

23 februarie 2015- 7 iunie 2015
Asist. drd.
Activităţi de seminar la disciplinele: Pragmatică (secția Publicitate, anul III), Comunicare Internă
(secția Comunicare și Relații Publice, anul II)

Universitatea de Vest , Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, , Timișoara,
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada

octombrie 2014-martie2018

Calificarea/diploma obţinută -Doctor în Filosofie- Școala Doctorală de Sociologie, Filosofie și Științe Politice a Universității de Vest,
Timișoara (Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3779, din 04.06.2018);
-domeniul de studiu: Filosofie, titlul tezei-O abordare pragmatică a campaniilor sociale
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

-Filosofie;
-Analiza conceptelor. Teorie și Metodologie;
-Aplicații ale gândirii critice;
-Teorii ale creației umane;
-Istoriografie filosofică;
-Filosofie și interdisciplinaritate;
-Cercetare științifică și scriere academică.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării,
/ furnizorului de formare Școala Doctorală de Filosofie
Nivelul în clasificarea naţională sau Internațională
internaţională

Perioada

14.08.2018-05.09.2018 (90 ore)

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Competențe antreprenoriale/seriaL, N0 :0027975
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite -

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare SC.PRIMASERV. SRL.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
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Perioada
Calificarea/diploma obținută

2014- 2017
Diplomă de Licență/Licențiat în pedagogia învățământului primar și preșcolar
Domeniul: Științe ale educației

Disciplinele principale studiate / -Pedagogie;
competenţe profesionale dobândite -Psihologie;
-TIC;
-Limba română;
-Matematică;
-Teoria și metodologia curriculumului;
-Didactică.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Specializarea: Pedagogia învățământului primar și
/ furnizorului de formare preșcolar
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Internațională

Perioada
Calificare/
diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţiona
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2015-2016
Modul Psihopedagogic, Nivel II, regim post-universitar

- Didactica Specialității;
- Metodologia cercetării;
-Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților;14.08
-Comunicare educațională;
-Proiectarea și managementul programelor educaționale.

Universitatea din Craiova, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD)

Internațională

Perioada 2014-2015
Calificare/
diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite

Modul psihopedagogic, Nivel I, regim post-universitar
-Psihopedagogia Educației;
-Pedagogie I;
-Pedagogie II;
-Didactica specialității;
-Managementul clasei de elevi.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/furnizorului de formare Universitatea „Efitimie Murgu”din Reșița, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioada 1.09.2016-30.09.2015
Calificare/ Certificat de absolvire Consilier Vocațional, seria L, Nr. 00404728
diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate / -Comunicare în limba oficială și în limbi străine;
competenţe profesionale dobândite
-Competențe informatice
-Competențe sociale și civice;
-Competențe antreprenoriale;
-Competențe de exprimare culturală:
-Evaluarea vocațională;
-Orientarea profesională;
-Consilierea post-angajare;
-Construirea relației beneficiar-angajator;
-Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor
de urgență.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Asociația DOMINOU, Craiova
/ furnizorului de formare

Perioada 21.08.2015-02.09.2015
Calificare/ Certificat de Absolvire Manager Resurse Umane/seria J, Nr. 00002116
diploma obtinuta
-Comunicarea interactivă la locul de muncă;
Disciplinele principale studiate/ -Lucrul în echipă;
competenţe profesionale dobândite -Planificarea activității proprii;
-Coordonarea personaluliui din departamentul de resurse umane.
-Reprezentarea compartimentului de resurse umane;
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-Monitorizarea costurilor de personal;
-Elaborarea strategiei de resurse umane.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ CCMP EUROPROJECT, SLATINA.
/ furnizorului de formare
Perioada

2 februarie 2015-20 februarie 2015

Calificare/ Certificat de Absolvire Formator/seria J, N0: 00179800
diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-Pregătirea formării;
-Realizarea activităților de formare;
-Evaluarea participanților la formare;
-Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;
-Marketingul formării;
-Proiectarea programelor de formare;
-Organizarea programelor și a stagiilor de formare;
-Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Asociația DOMINOU, Craiova
/ furnizorului de formare
Perioada 15 septembrie-30 septembrie 2014
Calificare/
diploma obtinuta

Certificat de Absolvire Manager de Proiect/seria J, N0: 00177879

-Managementul riscului;
Disciplinele principale studiate /
-Stabilirea scopului proiectului;
competenţe profesionale dobândite
-Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
-Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului;
-Managementul calității proiectului;
-Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Asociația DOMINOU,Craiova.
/ furnizorului de formare
Perioada octombrie 2012 - iulie 2014
Calificare/ Diplomă de Master- Masterat: Comunicare și Mediere în Conflictele Sociale
diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate/ - Teoria generală a conflictelor;
competenţe profesionale dobândite - Managementul proiectelor;
-Tehnici de negociere;
-Formate de comunicare profesionalizată;
-Antrenamentul abilităților de gândire critică.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
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Nivelul în clasificarea naţională sau Internațională
internaţională

Perioada octombrie 2009- iulie 2012
Calificare/ Diplomă de Licență/ Licențiat în Științe ale comunicării
diploma obtinuta Domeniul: Științe ale comunicării
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-Managementul Relațiilor Publice;
-Publicitate;
-Mass-media;
-Psihologie;
-Sociologie;
-Etică și Deontologie Profesională;
-Științe Sociale;
-Comunicare cu presa;
-Elaborarea materialor de relații publice și publicitate cu ajutorul audio-vizualului;
-Editare în limbaje specializate (Office, Photoshop, Indesign).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Internațională

Perioada septembrie 2005- iunie2009
Calificare/ Diplomă de Bacalaureat/Profil economic/ Atestat de competențe profesionale în domeniul
diploma obtinuta contabilității
Disciplinele principale studiate/ -Bazele contabilității;
competenţe profesionale dobândite
-Marketing și mediul concurențial al afacerilor;
-Management.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Liceul Național Economic „Theodor Costescu””, Drobeta-Turnu -Severin, România
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sauInternațională
internaţională
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
1) Limba engleză, 2) Limba spaniolă

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză

Limba spaniolă

Vorbire
Citire

C1

Utilizarea
competentă a C1
limbii

Utilizarea
competentă a
limbii

A2

Utilizarea limbii
Utilizarea limbii la
la nivel
A2
nivel elementar
elementar

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizarea
competentă a
limbii

Utilizarea
Utilizarea
C1 competentă C1 Competentă
a limbii
a limbii

A1

Utilizarea limbii
la nivel
elementar

Utilizarea
Utilizarea
A1 limbii la nivel A2 limbii la nivel
elementar
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale






Competenţe şi aptitudini
organizatorice







Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului





Competenţe şi aptitudini artistice
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abilități de negociere și mediere (dobândite în cadrul programului de master Comunicare și mediere în
conflictele sociale);
capacitatea de a relaționa și de a se integra rapid într-un colectiv nou;
capacitatea de a consilia și a îndruma studenții în alegerea traseului educațional și în proiectarea unui
plan de carieră;
competențe de promovare a unei imagini instituționale și relaționare cu mass-media (dobândite în
cadrul facultății PFC-specializarea Comunicare și relații publice).

capacitatea de a organiza workshopuri, ateliere creative, evenimente de educație nonformală, sesiuni
de consiliere;
spirit de inițiativă;
inițiere de proiecte și stagii de practică, organizare, coordonare în universitati;
membru activ în organizarea sesiunii de admitere, licență și masterat, în cadrul facultății de Litere
(U.C.V.-C.U.D.T.S);
coordonare lucrări de licență și disertație.
bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
capacitatea de a utiliza cu succes diverse programe de editare: Adobe Indesign, Adobe Photoshop,
Photopeach etc.;
cunoștințe de navigare a Internetului și de a opera cu diverse rețele sociale: Facebook,Instagram
Twitter, Foursquare.
abilitatea de a parcurge și interpreta cu ușurință texte literare.

Alte competenţe şi aptitudini


capacitatea de a elabora discursuri, materiale publicitare și texte jurnalistice (comunicate de presă,
dosare de presă, articole informative etc.);
bun organizator al sistemului informațional, al contactelor necesare (știri de lucru, conferințe);
abilitatea de a sintetiza, analiza și formula idei noi în comunicare, PR și consiliere;
capacitatea de a organiza evenimente și de a gândi și proiecta campanii de Relații Publice;
aptă de a acumula noi cunoștințe și de a le pune în practică;
capacitatea de a lucra în medii multiculturale.







Proiecte
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Consilier 2 studenți-proiect Student antreprenor în cadrul Facultății de Agronomie, ID POCU
/379/6/21-125095
 perioada 01.08.2020-01.10.2020;
 activități de consiliere și orientare în carieră.



Expert-Proiect privind învățământul secundar (ROSE): „Centrul de resurse și asistență în
învățare și formare la Centrul Universitar DrobetaTurnu Severin-CRAIF-CUDTS”
 perioada 01.06. 2020-30.09.2020;
 atribuții de organizare și susținere a cursului de educație remediată-Dezvoltare profesională.



Expert- proiect CNFIS-FDI-2020-0592, FEA-SEUA. Program de formare economică și
antreprenorială, în vederea menținerii sustenabilității activităților din cadrul Societății pentru
Educație Universitară Antreprenorială a Universității din Craiova
 perioada 01.07.2020-01.10.2020;
 activități de cercetare.



Consilier 1 studenți CCOC- „Student antreprenor în cadrul facultăților de Economie și
Administrarea Afacerilor și Horticultură, POCU ID125093”
 perioada decembrie 2019-iulie 2020;
 activități de consiliere și orientare în carieră.



Expert-proiect CNFIS-FDI-2019-0714, ASPIC. Implementarea de politici instituționale privind
inițierea și dezvoltarea de activități specifice, de promovare, informare și consiliere menite să
sporească accesul la oferta educațională a UCV, Universitatea din Craiova
 perioada17.05.2019-20.12.2019;
 activități de cercetare.



Lector formator în cadrul proiectului ONG-uri, actori relevanți în societatea civilă, cod SIPOCA
261, cod SMIS 109880
 perioada septembrie 2018-mai 2019;
 activități de instruire-A4.1.



Expert-proiect CNFIS-FDI-2018-0429, MAPA-UCV. Măsuri active de promovare și adaptare a
ofertei educaționale a Universității din Craiova, la cerințele interschimbabile ale pieței muncii
din sectorul public, privat și mixt, Universitatea din Craiova
 perioada 17.05.2019-20.12.2019;
 activități de cercetare, consiliere, promovare.



Organizator programe-proiectul internațional ELT British Camps Romania 2017
 perioada iunie-august 2017;
 activități de organizare, proiectare și susținere de workshopuri.



Expert consiliere în cadrul proiectului ROSE 2017, Universitatea din Craiova, grant 10/SGU/PV/I
din 06. 07. 2017 cu titlul „Amfiteatrul Studenției” în cadrul Facultății de Mecanică, Universitatea din
Craiova
 perioada 20.08.2017-19.09.2017(anul I de implementare), 01.07.2018-31.07.2018, (anul II
de implementare), 01.07.2019-31.07.2019 (anul III de implementare);
 activități de consiliere și orientare în carieră.



Membru în cadrul proiectului de cercetare POSDRU/187/1.5/S/155559 „CERCETĂRI DOCTORALE
MULTIDISCIPLINARE COMPETITIVE PE PLAN EUROPEAN”
 perioada iulie 2015-decembrie 2015;
 mobilitatea internațională de cercetare, realizată la University of Szeged, în perioada
22.11.2015-23.12.2015, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Janos Toth;
 diplomă și premiu pentru obținerea unor rezultate deosebite în cadrul competiției „Gala
Cercetătorului Doctoral”.

Proiecte

Simpozioane în consiliere



Membru în Grantul internaţional de cercetare ştiinţifică: International Scientific Grant Contract
Competition, câştigat prin competiţie, cu tema Artificial psychology and artificial intelligence, în
colaborare Addleton Academic Publishers (AAP) New York, American Association for Economic
Research, New York, The Cognitive Labor Institute, New York, ID No AAP2014-1 (perioada 10 martie
2014 – 10 martie 2019),
 membru în echipa de cercetare- coord. principal conf. univ. dr. Aurel Pera.



Participarea la Simpozionul Național „Consilierea în carieră-evoluția elevilor de la liceu către
univeristate și/sau piața muncii”, Ediția a II-a, avizat de I.S.J. Mehedinți cu nr. 2839/12.03.2019,
organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, în perioada 15-16
aprilie 2019;
Participarea la Simpozionul Național „Consilierea în carieră-evoluția elevilor de la liceu către
universitate și/sau piața muncii”, ediția I, avizat de I.S.J. Mehedinți cu nr.2018/19.02.2018, organizat
de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, în perioada 12-13 aprilie 2018;
Participarea la „The 14th International Trade Fair of Student Companies”, coordonată de Mayor of
Prague, Dr. Pavel Bém, Praga, 12-14 martie 2008.





Comunicări Științifice
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Proceedings of the 2nd international conference contemporary issues in theory and practice of
management, Series: CITPM No. 2, Czestochowa University of Technology Faculty of Management,
Czestochowa 2018, Polonia, ISBN 978-83-65951-12-0, ISBN 978-83-65951-18-2, ISSN 2544-8579,
ISSN 2544-8587, cu lucrarea- „Organizational Tactics and Individual Proactiv Behaviors in the
Newcomer Socialization Process”- (coautor);
The 14th International Scientific Conference eLearnig and Software for Education, Bucharest, April 1920, 2018, 10.12753/2066-026X-18-020, cu lucrarea -„Does the Capacity of Identifying the Student
Emotion Expand the Potentialities for e-Learning?” -(coautor);
The 14th International Scientific Conference eLearnig and Software for Education, Bucharest, April 1920, 2018, 10.12753/2066-026X-18-019, cu lucrarea-„Intricate Shifts in the Patterns of Reflexive
Pedagogy that are Associated with E-Learnig”-(coautor);
Conferința internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Ediţia a IV-a (LDMD 4),
Târgu-Mureș, 8-9 decembrie 2016, cu lucrarea- „Aspecte pragmatice în analiza discursului
publicitar”;
Conferința internațională de Științe Sociale și Umaniste Creativitate, Limbaj și Imaginar, Ediția a III-a,
20-21 mai 2016, Craiova, România, cu lucrarea –„Image Crisis”;
Conferință internațională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI), Ediția a
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