Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Prof. univ. dr. habil. Claudiu Marian Bunăiașu
Aleea Gheţişoarei, Nr. 26, Bloc 159 I, Ap. 13, Craiova (România)
claudiu_bunaiasu@yahoo.com

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Numele și adesa angajatorului

01/03/2006 – Prezent

Tipul sau sectorul de activitate
Activități și responsabilități
principale

Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova (România)
Profesor universitar - Facultatea de Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism și
științe ale educației (1 octombrie 2019-Prezent); Conferenţiar universitar – Facultatea de
Litere, Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației (1 octombrie 2014
– 30 septembrie 2019); Departamentul de limbă română, literatură română, ştiinţe ale
educaţiei, comunicare şi jurnalism (1 octombrie 2013 - 30 septembrie 2014).
Lector universitar (1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2013); Asistent universitar (1 martie
2009 - 30 septembrie 2011); Preparator universitar (1 martie 2006 -28 februarie 2009) –
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Activitate didactică și managerială; sistemul de învățământ universitar
1. Director al Departamentului de comunicare, jurnalism şi știinţe ale educaţiei, în
cadrul Facultăţii de Litere (începând cu 1 noiembrie 2014).
2. Membru în Senatul Universității din Craiova (începând cu 7 februarie 2020).
3. Membru în Consiliul Facultății de Litere (începând cu semestrul II al anului universitar
2015-2016).
4. Membru în Consiliul Departamentului de limbă română, literatură română, ştiinţe ale
educaţiei, comunicare şi jurnalism, din cadrul Facultăţii de Litere (anul universitar 20132014).
5. Activități didactice la discipline ale programelor de studii din domeniul Științe ale educației:
- Programul de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar: Teoria şi metodologia
curriculumului; Metodologia cercetării în științele educației; Educație interculturală;
Proiectarea și implementarea proiectelor educaționale; Fundamentele pedagogiei; Teoria şi
metodologia evaluării; Management educațional; Pedagogia învăţământului preşcolar şi
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primar; Pedagogie comparată;
- Programul de master Management educațional: Fundamente ale managementului
educațional; Proiectarea și managementul curriculumului educațional; Elaborarea și
managementul proiectelor educaționale;
- Programul de master Consiliere educațională și dezvoltarea carierei: Psihosociologie
educațională interculturală;
- Programul postuniversitar de Conversie în Pedagogia învățământului primar și preșcolar:
Teoria şi metodologia curriculumului; Metodologia cercetării în științele educației;
Managementul programelor și proiectelor educaționale; Teoria şi metodologia evaluării;
Managementul clasei/grupei.
6. Activități didactice la discipline din cadrul Programului de formare psihopedagogică, nivelul
I și nivelul II (2006-2015): Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculumului); Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării);
Managementul clasei de elevi; Sociologia educației; Metodologia cercetării educaționale;
Proiectarea și managementul programelor educaționale.
7. Coordonator al programului de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar
(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018).
8. Iniţierea și coordonarea a două programe de master în domeniul Ştiinţe ale educaţiei:
Management educaţional; Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (2015-prezent).
Coordonarea a patru programe de master didactic.
Responsabil/coordonator al domeniului de masterat Științe ale educației.
9. Iniţierea și coordonarea Programului postuniversitar de conversie profesională în
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, organizat de Facultatea de Litere,
Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educației (2015-2016, 2016-2017,
2017-2018).
10. Coordonarea practicii pedagogice a studenților de la specializarea Pedagogia
învățământului primar și preșcolar (2013-2014, 2014-2015).
11. Coordonator al Programului postuniversitar de formare psihopedagogică, nivelul II ,
organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic (anii universitari 2010 – 2011, 2012-2013).
12. Directorul Programului de formare continuă Redivivus (60 credite profesionale
transferabile), adresat cadrelor didactice din judeţul Mehedinţi, organizat de Universitatea din
Craiova, prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (martie 2008 – iunie
2008).
13. Proiecte de cercetare-dezvoltare (organizate de Universitatea din Craiova și alte
instituții/organizații):
13.1. Expert - Coordonator activități formare cadre didactice în Proiectul POCU ”Student
antreprenor în cadrul Facultatilor de Stiinte Sociale, Litere si Geografie, ID
PROIECT:124958, implementat de către Universitatea din Craiova (începând cu 3 iunie
2019). Durata proiectului: 24 luni. Valoarea eligibilă a proiectului: 7.507.833,68 lei.
13.2. Expert coordonator de practică în Proiectul POCU/90/6.13/6.14/106117 ” Stagii de
practica performante pentru studenții Facultății de de Litere și FEEA”, cod proiect 106117,
beneficiar Universitatea din Craiova (1.09.2018 - 31.05.2019). Durata proiectului:15 luni.
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.183.492,65 lei.
13.3. Membru în Proiectul Erasmus+ “Acteurs du territoire pour une éducation a la
citoyenneté mondiale (ACTECIM)”, din categoria Parteneriate strategice pentru învățarea
școlară (1.09. 2015 – 31.08. 2018; beneficiar GIPAL – FORMATION (Académie de Lyon),
instituții partenere: Universitatea Claude Bernard Lyon 1 (Ecole supérieure du professorat et
de l'éducation), Universitatea din Craiova și Universitatea din Torino. Bugetul
proiectului: 438.005 Euro
http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/proiecte-internationale
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13.4. Cercetător în cadrul Proiectului “Teritoire apprenant, des protocols innovants au service
des apprentissages (TERAPI)”, nr. Contract 2017 – 1-FR 01-KA201-037332 (1.09.201731.08.2020). Beneficiar: Université Grenoble Alpes.
Bugetul proiectului: 319.536 Euro
http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/proiecte-internationale
https://terapi.web.ac-grenoble.fr/
13.5. Cercetător în cadrul Proiectului de Cooperare “A Comparative and Transferable
Approach to Education for Democratic Citizenship (ACTA)” – EY -COP 0028, din cadrul
Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat
prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021, operator de program Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale.
Bugetul proiectului: 72.136 Euro
13.6. Cercetător în pedagogie la Asociația Window România, în Proiectul „Acțiuni comunitare
pentru combaterea excluziunii sociale - ACCES”, Cod contract: POCU/20/4/2-101868,
beneficiar: comuna Podari. Subactivitatea 4.4.: Evaluarea deficitului de competențe pe piața
locală a muncii, în vederea configurării programelor de formare profesională în concordanță
cu nevoile reale ale pieței muncii (8.05.2018 - 15.06.2018). Valoarea totală a
proiectului: 13,522,972.00 lei; valoarea eligibilă: 13,522,972.00 lei.
13.7 Expert/coordonator/responsabil implementare Training Activity, în cadrul Proiectului
“We M@KE IT H@PPEN” – European Union funded KA 2- Cooperation for Innovation and
the Exchange of Good Practices – Strategic Partenerships of higher education, ID: 2016 –
1- TR01-KA2013-034482, perioada de implementare 2016-2018. Parteneri: Anadolu
University, Turcia (coordonator); Anaptyxiako Kentro Thessalias, Grecia; Asociația
Paradigme educaționale, România; Inercia Digital S.L., Spania; Asociația “ Submeet –
incontrasi per crescere, Italia; Gebze Milli Egitim Mudurlugu, Turcia.
13.8. Membru (coordonator national) în Proiectul Erasmus+ “Cooperation for innovation and
the echange of good practices”, nr de referință 216 -1-BG-01-KA 201-02.3640, proiect
implementat de de 2 SU “ Akad Emilyan Stanev (Bulgaria) – coordonator și Asociația
Dominou Craiova – partener, în perioada 1.09.2016 – 31.08.2019. Bugetul proiectului;
267.528 Euro .
13.9. Expert-couching comportament instituțional, în cadrul Asociației de Consultanță și
Consiliere Economico-Socială Oltenia, Craiova, Proiectul "Program de îmbunătățire a
eficacității organizaționale a Primăriei Municipiului Zalău, prin pregătirea resurselor umane și
restructurare organizațională", cod SMIS 23019, finanțat prin Programul Operațional
Dezvoltarea Capacității Administrative (ianuarie - iunie 2015). Bugetul total al proiectului:
786 969,00 lei. Valoare eligibilă: 783 453,00 lei.
13.10. Expert pe termen scurt (consilier profesional) în cadrul Proiectului POSDRU
/109/2.1/G/81762 “Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest
Oltenia”, organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei,
Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (mai 2012 - iulie 2012, mai 2013
– septembrie 2013, octombrie 2013 - decembrie 2013). Bugetul proiectului: 2.117.000 lei.
13.11. Expert pe termen scurt (expert-formare) în cadrul Proiectului POSDRU/
87/1.3/S/61602 “Cariera de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de
programe de formare inovative”, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa
Corpului Didactic Dolj, Asociația ROMFRA Alexandria,Softwin SRL București (august 2012
– decembrie 2012, februarie 2013 - iulie 2013). Bugetul proiectului: 20.921.995,02 lei total;
20.030.304,90 lei valoare eligibilă.
13.12. Expert pe termen scurt în cadrul Proiectului POSDRU „Restructurarea sistemului de
formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului
de credite profesionale transferabile", ID 3777, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, prin Centrul Naţional de Formare a Profesorilor în parteneriat cu
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – grupul de lucru
responsabil cu elaborarea „Metodologiei de certificare și echivalare în credite profesionale
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transferabile a competențelor dobândite prin forme de perfecționare și conversie" și a
„Setului de recomandări și instrumente privind elaborarea și aplicarea noului cadru legislativ
al formării continue a personalului din învățământul preuniversitar" (octombrie 2012decembrie 2012).
13.13. Expert pe termen lung şi expert pe termen scurt (formator şi supervizor depractică
pedagogică) în cadrul Proiectului POSDRU „Practica ta pentru educaţia viitorului",ID 33675,
coordonat de Universitatea de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Universitatea din Craiova
(1 februarie 2010 – 31 ianuarie 2013). Valoarea totală a proiectului: 10,367,299.30 lei.
13.14. Membru (coordonator naţional) în cadrul Proiectului Internaţional “Danube Lectures
Network”- DALEC 1, coordonat de Centre for General Scientific Continuing Education
(ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în parteneriat cu Universitatea din Craiova,
Universitatea din Viena, Universitatea din Belgrad, Universitatea Andrassy din Budapesta
(noiembrie 2011 – iulie 2012). Bugetul proiectului: 40.000 Euro.
13.15. Membru (coordonator naţional) în cadrul Proiectului Internaţional “Danube Lectures
Network” – DALEC 2, organizat de Centre for General Scientific Continuing Education
(ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în parteneriat cu Universitatea Populară din
Timișoara, Universitatea din Ruse, Universitatea din Belgrad (ianuarie 2013- mai 2013).
Bugetul proiectului: 27.130 Euro.
13.16. Cercetător ştiinţific în cadrul Proiectului - Pilot Internaţional “Transfer of good practice
in university - based academic education for older adults in the Danube region as a bridge
between science and citizens” (DASUN), coordonat de Centre for General Scientific
Continuing Education (ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în parteneriat cu
Universitatea din Craiova, Universitatea din Belgrad, Universitatea din Ruse şi Universitatea
Tehnică din Sofia (decembrie 2010 – iulie 2011). Bugetul proiectului: 66.123 Euro.
14. Formator în programe de formare continuă a cadrelor didactice și a mangerilor școlari:
14.1. Programul de formare Leadership și management pentru un învățământ performant,
organizat de Asociația Dominou (martie-aprilie 2019).
14.2. Programul de formare Management educational, organizat de Casa Corpului Didactic
Dolj (2018-2019).
14.3. Programul de formare Management instituțional, organizat de Centrul Național de
Formare Sindicală și Profesională Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (mai-iunie
2016, noiembrie - decembrie 2017): modulul Managementul curriculumului;
14.4. Programul de formare Competențe de proiectare curriculară, organizat de Asociația
Dominou (martie-iunie 2017).
14.5 Programul de pregătire psihopedagogică, în vederea susținerii examenului pentru
obținerea gradului didactic II, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul
pentru pregătirea personalului didactic (iulie 2013); activități aplicative la disciplina
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului).
14.6. Programul de formare a managerilor şcolari Management educaţional „3D", organizat
de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (anii
universitari 2006-2007, 2007-2008): disciplina Management educaţional (aplicații).
14.7. Programul de formare continuă Redivivus, organizat de Universitatea din Craiova, prin
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (anul universitar 2007-2008); activități
aplicative la disciplinele: Curriculum, instruire, evaluare; Metode cantitative şi calitative în
cercetarea educaţională; Consiliere şi orientare; Managementul clasei de elevi
14.8 Programul de formare continuă Euroteacher I, organizat de Casa Corpului Didactic Dolj,
Modulul I – "Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice" (anii școlari 20062007, 2007-2008), disciplina Curriculum la decizia şcolii – proiectare, implementare,
evaluare.
14.9. Programul de formare continuă Euroteacher II, organizat de Casa Corpului Didactic
Dolj, Modulul I – "Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice", cursul
Curriculum la decizia şcolii - proiectare,implementare,evaluare (anii școlari 2005-2006, 20062007, 2007-2008, 2008-2009); Modulul „Curriculum, instruire, evaluare" (anul școlar 2010-
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2011).
14.10. Programul de formare continuă „Perspective ale educaţiei moderne", organizat de
Casa Corpului Didactic Dolj, prin Programul PHARE 2005 Coeziune economică și socială,
Dezvoltarea formării continue a personalului din învățământul preuniversitar, Lot 2 (mai –
iunie 2008); disciplina Şcoala ca organizaţie.
15. Expert - colaborator al AQAS (Agency for Quality Assurance Through Accreditation of
Study Programmes), în evaluarea internațională a programelor de studii universitare; vizită
de acreditare în Republica Moldova, la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și
Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, programul de studii Pedagogie în
învățământul primar și pedagogie preșcolară (ianuarie 2016).
16. Coordonator al Laboratorului de cercetare „Modele, strategii și instrumente în științele
educației și în didactica actuală”, în cadrul Centrului de cercetări și studii inter- și
transdisciplinare STUDITrans.
https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/centre-de-cercetare

01/10/2004 – 28/02/2006

Cadru didactic asociat
Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova (România)

Tipul sau sectorul de activitate

Activitate didactică; sistemul de învățământ universitar

Activități și responsabilități
principale

1. Activităţi aplicative la discipline din cadrul programului de formare psihopedagogică:
Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului); Pedagogie II
(Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării); Managementul clasei de
elevi.
2. Activităţi aplicative la discipline din cadrul programului de studii Institutori: Metodologia
cercetării pedagogice; Management educaţional.

01/09/1989 – 28/02/2006

Învățător, institutor

Activități și responsabilități
principale

Activitate didactică în instituții de învățământ preuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15.06.2016- 14.06.2017

Calificarea/Diploma obținută

Universitatea din Bucureşti, Ministerul Educației Naționale, Consiliul
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
(CNATDCU) – activități specifice privind acordarea atestatului de abilitare
Calitatea de conducător de doctorat în domeniul Științe ale educației/
Atestatul de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Științe
ale educației/ OMEN nr. 4193 din 21.06.2017
Academia Română, cercetător postdoctorat în cadrul Proiectului POSDRU
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08/06/2014–07/10/2015

/159/ 1.5/ S/13607 “Cultura română şi modele culturale europene:
cercetare, sincronizare,durabilitate”.

Calificarea/Diploma obținută

Atestat de bursă de cercetare postdoctorală
Lucrarea de cercetare postdoctorală: Direcții de dezvoltare a curriculumului
intercultural, din perspectiva dimensiunii europene a educației;
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ilie Bădescu

Competențe profesionale
dobândite

Competențe de cercetare științifică, dezvoltare și inovare a educației
interculturale și a curriculumului intercultural/ Expertiză în domeniul
curriculumului intercultural (cercetarea, teoria, proiectarea și managementul
curriculumului intercultural)

01/10/2006 – 18/12/2009
Calificarea/Diploma obținută

Competențe profesionale
dobândite

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
– Şcoala Doctorală
Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei/ Diplomă de Doctor, Ordinul Ministrului
Educației, Cercetării și Inovării nr. 3492 din 23.03.2010.
Teza de doctorat: Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul
organizaţiei şcolare;
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Dan Potolea

Competențe de cercetare științifică, dezvoltare și inovare a curriculumului educațional/
Expertiză în domeniul curriculumului educațional (cercetarea, teoria, proiectarea și
managementul curriculumului educațional)

01/10/2004–31/07/2006

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Programul de studii de master Management și evaluare educațională

Calificarea/Diploma obținută

Master în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Management
și evaluare educațională

Discipline principale studiate/

Competențe profesionale
dobândite

Nivelul 8 CEC

Nivelul 7 CEC

Managementul școlii, Metode cantitative în cercetarea educațională,
Metode calitative în cercetarea educațională, Politici educaționale și
gestiune școlară, Evaluarea programelor educaționale, Inovații în teoria și
practica evaluării educaționale/
Competențe de cercetare ştiinţifică şi inovare metodologică a domeniului
managementului şi evaluării educaţionale; competențe în domeniul
proiectării și managementului proiectelor educaționale; expertiză în
domeniul managementului și evaluării educaționale

01/10/2000–31/07/2004

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Programul de studii de licență Pedagogie

Calificarea/Diploma obținută

Licenţiat în Pedagogie/ Diplomă de Licenţă

Discipline principale studiate/
Competențe profesionale
dobândite

Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului,
Metodologia cercetării în educație, Teoria instruirii, Teoria evaluării în
educație, Psihologia educației, Psihologia personalității, Psihologia
vârstelor, Teoria educației, Sociologia educației, Management educațional,
Practica de specialitate/
Competențe profesionale și transversale specifice calificării în domeniul
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Nivelul 6 CEC

Curriculum vitae
Științe ale educației și dezvoltării profesionale în cariera didactică și în
cercetarea științifică

01/10/1999–31/07/2002
Calificarea/Diploma obținută

Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de
Informatică şi Administraţie
Institutori - Limba franceză/ Diplomă de Absolvire

Discipline principale studiate/

Discipline psihopedagogice, discipline specific didacticii specialității în învățământul primar
și preșcolar, Limba franceză/

Competențe profesionale
dobândite

Competențe profesionale și transversale specifice calificării în învățământul primar și
preșcolar și dezvoltării profesionale în cariera didactică

15/09/1985–30/06/1989

Liceul Pedagogic Craiova
Nivelul 5 CEC

Calificarea/Diploma obținută
Discipline principale studiate/
Competențe profesionale

01/09/2012–07/09/2012

Învăţător/ Diplomă de Bacalaureat
Discipline psihopedagogice, metodici de specialitate în învăţământul primar, practică
pedagogică în învăţământul primar
Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Programul postuniversitar de formare şi
dezvoltare profesională continuă, în cadrul proiectului „Calitate, inovare, comunicare în
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, ID 63709,
organizat de Universitatea din Bucuresti, Universitatea Al. I. Cuza Iași, Universitatea
“Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești
și Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

Calificarea/Diploma obținută

Certificat de atestare a competenţelor profesionale

Discipline principale studiate/
Competențe profesionale
dobândite

Elaborarea Programului de formare în domeniul didacticii specialității, Metode moderne de
formare în didactica specialității, Metode și tehnici de couching folosite în perioada practicii
pedagogice/ Competențe specifice didacticii disciplinelor psihopedagogice

29/10/2010–11/11/2010
Calificarea/Diploma obținută

Fundaţia pentru Învăţământ
Formator de formatori/ Certificat de Absolvire

Competențe profesionale Competenţe de elaborare, organizare, monitorizare şi evaluare a programelor şi sesiunilor
dobândite de formare de formatori, în domeniul dezvoltării profesionale a adulţilor
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

română
ÎNȚELEGERE
Ascultare

Citire

franceză

C1

C1

VORBIRE
Participare
conversaţie
C1

engleză

B1

B1

B1

SCRIERE
la

Discurs oral
C1

C1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe sociale

• Competenţe de interrelaţionare adecvată cu partenerii educaționali și sociali.
• Abilități de consiliere și îndrumare a studenţilor, a cadrelor didactice preuniversitare, a
managerilor școlar şi altor categorii de beneficiari ai serviciilor educaţionale.
• Abilități sociale de stabilire și gestionare a parteneriatelor interinstituționale, de promovare
a specializărilor şi a imaginii departamentului.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe digitale
Permis de conducere
Publicaţii

•

Competențe manageriale de elaborare și gestionare a programelor de studii universitare,
de promovare a culturii organizaționale bazată pe emergență și emulație.

•

Competenţe şi abilităţi manageriale de elaborare, organizare, coordonare, monitorizare
și evaluare a proiectelor şi programelor curriculare, educaționale și manageriale.

•

Asigurarea de servicii de expertiză ştiinţifică, în cadrul proiectelor de cercetaredezvoltare, al programelor de formare inițială și dezvoltare profesională a cadrelor
didactice.

•

Competențe și abilități specifice dezvoltării și implementării de strategii și programe de
dezvoltare a facultăţii şi departamentului, de promovare a imaginii instituționale.
Microsoft Office (Word, Power - Point, Ex -cel); Internet – avansat
Categoria B.
•
•
•
•
•
•
•

Volume cu autor unic, în edituri recunoscute/acreditate de CNCS – 6 cărți
de specialitate, din care:
cărți cu autor unic: 5 cărți;
ghiduri metodologice, cu coordonator unic: o carte.
Cărţi, în edituri recunoscute/ acreditate de CNCS, in colaborare – 9 cărți,
din care:
coordonare, în colectiv, a unor volume ale conferinţelor, publicate în edituri
recunoscute de CNCS: 3 volume;
coautor la cărți de specialitate, publicate în edituri recunoscute/acreditate de
CNCS: 2 cărți;
capitole în volume colective, în edituri recunoscute/ acreditate de CNCS: 3
capitole (1 capitol, în cadrul unei cărți în colaborare; 2 capitole într-un volum
colectiv, publicat la o editură internațională);
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•
•
•
•
•

•
•

Membru în comitetul ştiinţific al
unor reviste de specialitate

cărți - materiale curriculare în sprijinul învățării studenților, în edituri
recunoscute/acreditate de CNCS (coautor): 2 publicații, din care una la o
editură internațională;
cărți în alte edituri, în colaborare (coordonare), recunoscute de către CNCSIS
în momentul publicării: o carte.
Articole științifice – 54 articole, din care:
articole publicate în reviste/volume ale conferințelor, indexate în Web of
Science (ISI): 11 articole (4 articole cu autor unic şi 6 articole în
colaborare);
articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în
volume ale conferințelor internaționale, indexate BDI: 20 articole (13 articole
cu autor unic și 7 articole - coautor);
lucrări publicate în volumele unor conferințe naționale și internaționale:
17 lucrări (13 lucrări cu autor unic și 4 articole - coautor);
articole publicate în alte reviste, recunoscute de comunitatea academică,
relevante pentru domeniul Științe ale educației: 6 articole (4 articole cu autor
unic și 2 articole - coautor)

•

Redactor - şef al revistei Social Sciences and Education Research Review
(indexată în DOAJ, RePEc, ErihPlus, WorldCat,CEEOL,ICI Journals Master
List, MIAR, viXra, UW-Madison Library, SIS, Google Scholar), Editura Sitech,
Craiova. ISSN 2392-9683. Website: http://sserr.ro/

•

Editor asociat și membru în Comitetul editorial al revistei Journal of
Education and Training, Macrothink Institute, USA (indexată în CrossRef,
Google Scholar, LOCKSS, PKP Open Archives Harvester, Sherpa/Romeo).
ISSN 2330-9709.
Website: http://www.macrothink.org/journal/index.php/jet

•

Membru în Comitetul editorial al revistei International Journal of Learning
and Development, Macrothink Institute, USA (indexată în ProQuest,
EBSCOhost, Ulrich's Periodical Directory, Australian Research Council - ERA
Journal List, Cabells Directories, USA, Gale's Academic Database, Google Scholar,
Norwegian Social Science Data Services - NSD, Open J-Gate, OCLC-Worldcat,
PKP Open Archives Harvester, Sherpa/Romeo).
ISSN 2164-4063.
Website: http://ijld.macrothink.org/

•

Membru în Comitetul editorial al revistei Universal Journal of Educational
Research, Horizon Research Publishing Corporation (indexată în SCOPUS,
NSD, EBSCO, Ulrich). ISSN Print: 2332-3205. ISSN Online: 2332-3213.
Website: http://www.hrpub.org/journals/jour_index.php?id=95

•

Editor al revistei Research on Education and Psychology (REP) – jurnal cu
comitet științific internațional. Website: http://journalrep.com/

•

Editor asociat al revistei Advances in Education Sciences (indexată în Erih
Plus, RePec, Index Copernicus, SIS, Scipio, ViXra, EuroPub, Open Aire) .
Website: https://aesj.ro/
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Participări la conferințe şi
manifestări științifice

•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Communication.
Information. Learning, ediţia a VII-a, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, 22-23 mai 2020 (conferință virtuală).
Membru în comitetul de organizare.
Articolul prezentat: Bunăiașu, C.M.(2020). Development of desirable
pedagogical competences in Entrepreneurship Education.

•

Conferința Internațională Teaching in Action, organizată de Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de studii anglo-americane și
germane, Centrul de cercetări psihopedagogice, în parteneriat cu Consiliul
Britanic din România, Casa Limbilor Străine, desfășurată la Universitatea din
Craiova, 22 noiembrie 2019.
Membru în Comitetul științific
Keynote Speaker: Alexandru Strungă, Claudiu Bunăiașu:Integrating
eMentoring and eInternship in Virtual Learning Communities’Curriculum.

•

Membru în Comitetul științific al Conferinței Internaționale “Internalization
in Higher Education: Changes and Challenges”, organizată de Uniersitatea
din Craiova, 18 octombrie 2019, în cadrul Proiectului CNFIS Improving the
quality of internalization services and activities at the University of Craiova,
Cod CNFIS-FDI-2019-0621.

•

Conferința Internațională “Education, Reflection, Development”, ediția a 7-a,
organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe
ale educației, Departamentul de Științe ale Educației, Școala Doctorală”
Educație, Reflecție, Dezvoltare, Cluj-Napoca, 12-13 iulie 2019.
Coordonator workshop
Articolul prezentat: Bunăiașu, C.M, Strungă, A.C, Tilea, M. Developing the
teacher's emotional skills; conceptions, opinions and strategic directions
Website: https://educationalsciences.net/

•

Membru în Comitetul științific al 19th Biennial Conference of the International
Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) "Education beyond the
crisis: new skills, children's rights and teaching contexts", Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu, 1-5 iulie 2019.
Website: http://www.isatt2019.org/index.php

•

Coferința Internațională Educational Role of Language – How do we
understand it?, ediția a IV-a, organizată de Lithuanian University of Educational
Sciences Lituania, Universitatea din Gdansk, Polonia, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, România, Constantine the Philosopher University in Nitra,
Slovacia, Craiova,, 17-18 iunie 2019.
Membru în Comitetul științific
Articolul prezentat: Bunăiașu, C., Cazacu, S. Developing communication
management skills specific to primary and preschool teachers
Website: http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/erl-conferences

•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Communication.
Information. Learning, ediţia a VI-a, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, 24-25 mai 2019.
Membru în comitetul de organizare.
Articolul prezentat: Strungă, A.C., Bunăiașu, C.M. NEO LMS as A New
Tool for Higher Education Institutions.
Website : http://www.cilconference.ro/

•

Conferința Internațională Teaching in Action, organizată de Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de studii anglo-americane și
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germane, Centrul de cercetări psihopedagogice, în parteneriat cu Consiliul
Britanic din România, Casa Limbilor Străine, desfășurată la Universitatea din
Craiova, 22 noiembrie 2018.
Keynote Speaker: Alexandru Strungă, Claudiu Bunăiașu: Teaching Seniors
How to Code: The Silver Code.
•

Coferința Internațională European Theories and Practices on Education for
Sustainable Development and International Solidarity - eveniment de diseminare
în cadrul proiectului Erasmus+ Acteurs du Territoire pour une Éducation à la
Citoyenneté Mondiale (ACTECIM), organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, desfășurată la Craiova, 16 iulie 2018.
Membru în comitetul de organizare și participare orală cu materialul :
Tilea, M., Stoian, A., Bunăiașu, C. A descriptive analysis of transversal
competences
Website: http://www.ucv.ro/pdf/media/stiri/2018/07/Program_ACTECIM.pdf

•

Coferința Internațională Educational Role of Language – How do we
understand it?, ediția a III-a, organizată de Lithuanian University of Educational
Sciences Lituania, Universitatea din Gdansk, Polonia, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, România, Constantine the Philosopher University in Nitra ,
Slovacia, desfășurată la de Universitatea de Științe ale Educației din Lituania,
Vilnius, 13-15 iunie 2018.
Membru în Comitetul științific și participare cu lucrarea:
- Bunăiașu, C., Osiac, D. Programs and Strategies for Developing Students'
Intercultural Communication Competences.
Website: http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/erl-conferences

•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate.
Imaginar.Limbaj, ediţia a V-a, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, 24-25 mai 2018.
Membru în comitetul ştiinţific și de organizare.
Website : http://www.cilconference.ro/

•

Conferința Internațională “Education, Reflection, Development”, ediția a 5-a,
organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe
ale educației, Departamentul de Științe ale Educației în colaborare cu Future
Academy, desfășurată la Cluj-Napoca, 7-8 iulie 2017.
Articolul prezentat: Strungă, A.C., Bunăiașu, C.M. Seniors’attitudes Towards
Programming: A Romanian Case Study.
Website : http://erd2017.educationalsciences.net/

•

Conferința Calitatea educației și statutul profesorului, organizată de Asociația
Ține de noi, Fundația Hanns Seidel – România și Asociația AD REM,
defășurată la Colegiul Național “ Elena Cuza”, Craiova, 8 iunie 2017.
Speaker – tema: Modalități de formare și îmbunătățire continuă a
profesorilor.

•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate.
Imaginar. Limbaj, ediţia a IV-a, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, 19-20 mai 2017.
Membru în comitetul ştiinţific și de organizare, moderator la
secţiunea Ştiinţe ale educaţiei.
Articolul prezentat: New Education in Europe; principles, methodologies and
educational practices
Website : http://www.cilconference.ro/

•

“Séminaire Européen de Formation”, în cadrul Proiectului Erasmus+ “Acteurs
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•

du territoire pour une éducation a la citoyenneté mondiale (instituții partenere:
Universitatea Claude Bernard Lyon 1 - Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation, Universitatea din Craiova și Universitatea din Torino), Craiova, 3-7
aprilie 2017.
Colocviul Internațional Transformer la société par l’éducation; doctrines,
utopies et possibilities – créatives. Session 1, organizat de Asociația
Parteneriat Villages Roumains, Belgia, desfășurat în Belgia,18-20 martie
2016.

•

Conferința Internațională Modern Perspectives on Education for Sustainable
and Solidary Development - Elit Mod, organizată de Universitatea din
Craiova și Universitatea din Bifröst (Islanda), în cadrul Proiectului Erasmus
Learning to Live Together: Modern Perspectives on Transversal Skills in
Education for Sustainable and Solidary Development (ElitMod) , desfășurată
la Craiova, în perioada 25-26 octombrie 2016.
Membru în comitetul ştiinţific și moderator la secțiunea Language
teaching and intercultural communication.
Articolul prezentat: The Development of Intercultural Curriculum from the
Perspective of Education for International Solidarity.
Link: https://www.ucv.ro/media/det.php?id=1364
• Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate.
Imaginar. Limbaj, ediţia a III-a, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, 20-21 mai 2016.
Membru în comitetul ştiinţific și de organizare, moderator la
secţiunea Ştiinţe ale educaţiei.
Website : http://www.cilconference.ro/

•

Conferința cu ateliere de lucru Învățarea pentru și prin solidaritate, organizată
de Facultatea de Litere, Centrul Universitar Drobeta Turnu- Severin, în
perioada 19-16 mai 2016. Membru în comitetul științific și de organizare.
http://cis01.central.ucv.ro/litere/noutati/ateliere_Pepinster.html

•

Conferința Internațională 8th World Conference on Educational
Sciences”(WCES-2016), Universitatea din Alcala, Madrid, Spania, 4-6
februarie 2016.
Coordonator simpozion și participare orală cu lucrările:
Bunăiașu, C.M., Strungă, A.C. Perspectives and modalities in order to develop
the didactic staff’s intercultural competences;
Strungă, A.C., Bunăiașu, C.M.. The Use of Smartbands in Health Education
Programs: A Romanian Case Study.
Website: http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=398

•

Sesiunea ştiinţiifică Perspective ale cercetării în ştiinţele socioeconomice şi
umaniste-metodică, strategii, cooperare şi competitivitate europeană ,
organizată de Academia Română, în cadrul Proiectului POSDRU/
159/1.5/S/136077 „ Cultura română şi modele culturale europene: cercetare,
sincronizare, durabilitate”, 10 iulie 2015.
Comunicare: Direcţii de dezvoltare a curriculumului intercultural în România,
din perspectiva dimensiunii europene a educaţiei.
Website: http://www.cesindcultura.acad.ro/

•

Conferinţa Internaţională „Journées du e-learning”, ediţia a zecea, organizată
de Universitatea Jean Moulin Lyon 3, Franţa, 18 iunie 2015.
Website: http://journees-elearning.com/

•

Sesiunea ştiinţifică Cultura şi dezvoltarea durabilă – organizată de Academia
Română, în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/136077 „ Cultura română
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şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, 22 mai
2015. Comunicare: Modele curriculare europene ale educaţiei interculturale:
principii metodologice, perspective de sincronizare.
Website: http://www.cesindcultura.acad.ro/
•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate. Imaginar.
Limbaj, ediţia a II-a, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere, 15-16 mai 2015.
Membru în comitetul ştiinţific şi moderator la secţiunea Ştiinţe ale
educaţiei.
Articolul prezentat: Best Practice Models in The Development and
Implementation of an Intercutural Curriculum.
Website: http://www.cilconference.ro

•

Conferința Internațională EduWORLD 2014 - Education Facing Contemporary
World Issues, ediția a 6-a, orgnizată de Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea din Piteşti, Pitești, 7-9 noiembrie 2014.
Studiul prezentat: Development perspectives of the intercultural
curriculum in Romania.
Website: http://www. eduworld.ro

•

Simpozionul naţional Ştefan Petică. La 110 ani după…, organizat de
Universitatea din Craiova, Casa de Cultură “Traian Demetrescu”Craiova,
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Craiova, 9 noiembrie 2014.

•

Conferinţa Internaţională Modele culturale europene – sincronizare,
durabilitate, organizată de Academia Română, în cadrul Proiectului POSDRU/
159/1.5/S/136077 „ Cultura română şi modele culturale europene: cercetare,
sincronizare, durabilitate”, 1-2 octombrie 2014.
Website: http://www.cesindcultura.acad.ro/

•

Conferinţa de lansare a Proiectului „ Cultura română şi modele culturale
europene: cercetare, sincronizare, durabilitate” – Academia Română, 18 iunie
2014. Website: http://www.cesindcultura.acad.ro/

•

Conferința Internațională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate.Imaginar.
Limbaj, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, 16-17
mai 2014.
Membru în comitetul ştiinţific şi moderator la secţiunea Ştiinţe ale
educaţiei.
Articolul prezentat: Dezvoltarea competenţelor de relaţionare şi comunicare
didactică, în cazul viitorilor profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar .
Website conferință: http://www.cilconference.ro/

•

Seminarul Internaţional Meeting for the Association „Danube- Networkes for
Europa”, organizat de Institutul ZAWiW, Universitatea din Ulm, Germania, 1415 martie 2014.

•

Conferința Internațională Consilierea şi educarea carierei – pot să îi ajut pe
elevi să îşi aleagă o carieră potrivită!, organizată de Casa Corpului Didactic
Dolj, în cadrul Proiectului de Parteneriat “ Comenius Regio - Dolj, România –
Mersin, Turcia” (13 – PR-04- DJ-RO, TR), în data de 20 decembrie 2013.

•

Conferința Internațională Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii,
organizată de Universitatea din Craiova, în cadrul Proiectului POSDRU/
109/2.1./G/81762 “ Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea
Sud-Vest Oltenia”, în perioada 19-20 octombrie 2013.
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Membru în comitetul ştiinţific şi moderator la secţiunea Practica
profesională în învăţământul preuniversitar. Articolul prezentat: Strategii şi
metodologii inovative de evaluare a competenţelor socio-umane.
•

Conferința Internațională de Ştiinţe ale educaţiei Learning for life, ediţia XI,
organizată de Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, 14-15 iunie 2013. Articolul prezentat: Strategii şi instrumente
operaţionale de optimizare a managementului calităţii programelor de formare
continuă a cadrelor didactice.
Moderator la secțiunea Formarea formatorilor & eLearning software în
educație.
Website : http://www.usv.ro/icsed/

•

Conferința Națională Modele de bune practici în formarea inițială și continuă
a cadrelor didactice, desfășurată la Universitatea de Vest Timișoara,
26.01.2013, în cadrul Proiectului POSDRU ID 33675 „ Practica ta pentru
educația viitorului”, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, 26
ianuarie 2013.
Coordonator workshop: Managementul curriculumului de practică
pedagogică – modele, strategii, practici manageriale și educaționale
Keynote speaker: Model metodologic cadru al proiectării și managementului
curriculumului de practică pedagogică

•

Conferința Națională de diseminare a rezultatelor Proiectului Let’s train the
little EU citizen!, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, 26
ianuarie 2013.

•

Conferința Internațională EduWORLD 2012 - Education Facing Contemporary
World Issues, ediția a 5-a, oragnizată de Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea din Piteşti, Pitești, 29 noiembrie - 1 decembrie 2012.
Studiul prezentat: Bunăiașu, C.M., Strungă, A.C. A potential methodological
tool in order to plan the curriculum in school.
Website : http://www. eduworld.ro

•

Conferința Internațională Back to work – The role of validation of competences
in professional counselling of adult, desfășurată la Thessaloniki, Grecia, 7-8
decembrie 2012.
Website: www.backwork. eu/ conference

•

Seminarul național pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului
“Cariera de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de
programe de formare inovative! POSDRU/87/1.3/S/61602, organizat de
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Craiova, 29 iunie 2012.

•

Conferinţa Naţională cu tema Educaţie şi spiritualitate, organizată de
Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, la Centrul Universitar
Drobeta Turnu Severin, în perioada 20-21 aprilie 2012 (membru în comitetul
de organizare).
Studiul prezentat – Un sistem taxonomic al principiilor educaţiei religioase;
implicaţii asupra demersului paideutic.

•

Conferinţa Internaţională cu tema „Physical exercises – A complex and
modern way to promote healthy living”, ediţia a IV- a, organizată de
Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada
21 – 23 octombrie 2010. Studiul prezentat – The role of Physical Education
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and Sports activities as far as the efficiency of school stress management is
concerned.
Link: http://cis01.central.ucv.ro/exercitiulfizic/).
•

Seminarul Internaţional al Proiectului Dasun - Transfer of good practice in
university-based academic education for older adults in the Danube region as
abridge between science and citizens, desfăşurat la Universitatea din Belgrad,
Serbia, în perioada 11 – 13 iulie 2011.
Website proiect: www.dasun.eu

•

Seminarul Internaţional al Proiectului DANET (DANET International Citizens
Panel), coordonat de Centre for General Scientific Continuing Education
(ZAWiW) of Ulm University, Germania, în parteneriat cu Universitatea din
Craiova, Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” Timişoara şi alte
universităţi şi ONG-uri din Europa, desfăşurat la Sibenik – Brodarica,
Croaţia,în perioada 17 – 20 iunie 2011.
Website proiect: www.danet.eu

•

Conferinţa Naţională Rolul cadrului didactic în asigurarea unei educaţii de
calitate, organizată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar, în cadrul Proiectului POSDRU „Dezvoltarea
sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul
preuniversitar”, ID 2984, desfăşurată la Sinaia, în perioada 17 – 19 martie
2011.

•

Seminarul Internaţional al Proiectului Dasun - Transfer of good practice in
university-based academic education for older adults in the Danube region as
a bridge between science and citizens, desfăşurat la Universitatea din Ulm,
Germania, în perioada 13 – 16 februarie 2011.
Website proiect: www.dasun.eu

•

Conferinţă Internaţională „Physical exercises – A complex and modern way to
promote healthy living”, ediţia a treia, organizată de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada 27 – 29 octombrie 2010.
Studiul prezentat – Physical education against violence: involvement
of emotional intelligence of the future teachers.
http://cis01. central.ucv.ro/exercitiulfizic/.

•

Conferinţa Internaţională Phoenix-Phe, organizată de Universitatea
Transilvania din Braşov, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în
perioada 23 - 25 septembrie 2010.
Studiul prezentat – The curriculum’s planning and management atthe school
organization’s level – a possible methodological model.
Website: http://www.phoenixconf.ro/

•

Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema Mass – media şi
educaţia, organizată de Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bușteni, 5-6 martie
2010.
Studiul prezentat: Bunăiașu, C.M., Călin, R.The mass-media means’
influence on the professional competences and attitudes’ development as far
as the didactic career; study of impact.

•

Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema Resursele umane în
educaţie, organizată de Academia de Studii Economice Bucureşti,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în perioada 7-8 mai
2009.
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Studiul prezentat: Premise şi modalităţi de conturare a stilurilor
manageriale ale viitorilor profesori, din perspectiva constructivismului
pedagogic

Susţinerea de conferinţe sau
cursuri, ca urmare a unei
invitaţii oficiale

•

Sesiunea științifică internațională „Cercetarea științifică educațională.
Domenii, priorități, efecte”, organizată de Academia de Studii Economice
București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 9-10 mai
2008.
Studiul prezentat: Reforma managerială a învăţământului românesc – de la
principii şi strategii la instrumente manageriale operaţionale; studiu de impact

•

Seminarul Didactica Internaţional 2008, ediţia a XVII-a, Caransebeş, cu tema
Diversitate în curriculumul şcolar- Educaţie interculturală- Dialoguri
interculturale, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin şi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii Eftimie
Murgu, Reşiţa, 19-25 mai 2008.

•

Simpozionul internaţional cu tema Profesionalizarea carierei didactice din
perspectiva educaţiei permanente, organizat de Centrul Naţional de For mare
a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 23-24 mai 2007.
Studiul prezentat: Abordarea managerială a curriculumului constructivist
de formare pedagogică a profesorului – un model metodologic posibil

•

Cursul Filosofia și axiologia educației , la Universitatea de Stat din Tiraspol,
cu sediul la Chișinău, Școala Doctorală „Științe ale educației” (23.04.201826.04.2018), la invitația oficială a universității.

•

Cursul Didactica universitară, la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul
la Chișinău, programe de master în Științe ale educației (23.04.201826.04.2018), la invitația oficială a universității.

•

Prelegerea Abordarea educațională a diversității culturale, la Universitatea
din Pitești, Facultatea de Științe ale educației, specializarea Pedagogia
învățământului primar și preșcolar (filiala Slatina), în data de 9.12.2015, ca
urmare a invitației facultății.

•

Prelegerea Curriculum intercultural, la Universitatea din Pitești, Facultatea
de Științe ale educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și
preșcolar (filiala Slatina), în data de 9.12.2015, ca urmare a invitației
facultății.

•

Conferința cu tema Model metodologic cadru al proiectării și
managementului curriculumului de practică pedagogică, la Universitatea de
Vest Timișoara, în data de 26.01.2013, ca urmare a invitației
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, al Universității de
Vest Timișoara.
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