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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ULRICH, CĂTĂLINA 

Experienţa profesională   

Perioada Mai 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Ştiinţele Educaţiei 

Perioada 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - titular cursuri şi seminarii nivel master: Construirea şi conducerea echipelor, Practică de training cu 
supervizare, Metode interactive de predare – învăţare; Învăţarea prin cooperare; nivel licenţă: Sociologia 
educaţiei, Teoria şi Practica Educaţiei civice, Strategii de intervenţie socio-educaţională în situaţii de risc. 
- cercetare 
- coordonator proiecte UB: ProAlps National System for professionalization of adult educators KA1-ECET 
521448-LLP-2011-RO-KA-KAECETA, Centrul româno-danez de educaţie timpurie integrată RODACIE 
- membră în Comisia de asigurare a calităţii 
- membră a comitetului editorial al Revistei de Ştiinţele Educaţiei REPERE și STUDIAE DOCTORALIA   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Str. Ana Davila nr. 28, Bucureşti sector 5 - 05049190, telefon  +031-425.34.45,  +031-425.34.46, Fax: 
+4021 3181550, Mobil:  + 4 0744 52 6693 www.fpse.ro, Catalina.Ulrich@g.unibuc.ro, 
catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro     

Perioada Martie 2012 – februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect partener UB RODACIE Centrul Româno-Danez pentru Educaţie Integrată (Romanian 
Danish Center for Integrated Education) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea echipei de formatori UB, coordonare cercetare educaţie timpurie şi practica profesională a 
studenţilor, în parteneriat cu VIA University College, DGASPC Sector 1, CRFPS Pro Vocaţie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Str. Ana Davila nr. 28, Bucureşti sector 5, telefon  +031-425.34.45,  +031-425.34.46, Fax: +4021 3181550 

Perioada Martie 2012 – martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect ProALPs - National system for professionalization of adult educators: 
improvement, innovation, articulation KA1-ECET, Project No. 521448-LLP-2011-RO-KA1-KA1ECETA1 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea echipei UB, elaborare strategii privind profesionalizarea specialiştilor în educaţia adulţilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Panduri nr. 90 Bucureşti sector 5, telefon  +031-425.34.45,  +031-425.34.46, Fax: +4021 3181550 

Perioada August 2011 – Martie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Fulbright Scholar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare în Illinois,  New York City, Alabama, Atlanta; Visiting Professor la University of West Alabama 

Numele şi adresa angajatorului University of Illinois at Urbana-Champaign, Center for Instructional Research and Curriculum 
Evaluation (CIRCE): 190 Children’s Research Center, University of Illinois,51 Gerty Drive, Champaign, IL 
61820, USA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare evaluare programe, formarea profesorilor 

Perioada Februarie 2011 - august 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiză direcţii tematice şi abordări metodologice din domeniul cercetării psihopedagogice în cadrul 
proiectului POSDRU/21/1.5/G/36046: Inovarea şi dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formării şi evaluării 
competenţelor de cercetare; corelaţii cu mecanisme de asigurare a calităţii şcolii doctorale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti Bd. M. Kogălniceanu 36-46 Sector 5, cod 050107, Bucureşti Tel/Fax: +021- 315 
71 87/187 www.unibuc.ro  

http://www.fpse.ro/
mailto:Catalina.Ulrich@g.unibuc.ro
mailto:catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro
http://www.unibuc.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare instituţională  

Perioada Aprilie 2011 – Septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, autoarea Studiului privind analfabetismul funcțional în România, în cadrul 
proiectului Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau 
în situaţie de abandon şcolar FSE POS DRU CCI 2007RO051PO001  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea anchetei, culegerea și analiza datelor, elaborarea studiului 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Step by Step Educație și Formare Profesională, Str. Gh. Dem. Teodorescu,  eno. 16 bis 030916 
București, Sector 3, Romania Tel: (+403 171) 02927, (+403 171) 02928 Fax: (+402 1) 327 3256 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățarea pe tot parcursuil vieții  

Perioada Ianuarie 2011 – iulie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert Monitorizare şi evaluare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea internă a proiectului, elaborarea rapoartelor de evaluare în cadrul proiectului POSDRU35279 
Un invatamant performant bazat pe decizii fundamentate - Strategii de valorificare a evaluarilor 
internationale privind rezultatele invatarii  

Numele şi adresa angajatorului Gnosos Consult Calea Dorobanţilor 75 sector 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate evaluări internaţionale TIMSS, PIRLS 

Perioada Aprilie 2011 – august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert termen scurt – Consultant cercetare, evaluare și politici în domeniul curriculumului în cadrul 
proiectului ”Curriculum Revizuit în Învăţământul Profesional şi Tehnic (CRIPT)”  ID 58832 
http://www.cript-tvet.ro  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea metodologiei de evaluare a impactului curriculumului pentru învăţământ vocaţional 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Str. Spiru Haret nr. 12, 
010176, Bucuresti ROMANIA Bucureşti, www.cndipt.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie vocaţională, evaluarea impactului 

Perioada ianuarie 2011 – august 2011  

Funcţia sau postul ocupat Expert  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator grup tematic Flexibilizarea programelor de formare continuă şi formarea la locul de muncă 
POSDRU/62/2.3/S/22025 Stimularea participării la formarea continuă a angajaţilor aflaţi în situaţie de risc 
pe piaţa muncii – informare, conştientizare şi acces la învăţare de calitate pe parcursul întregii vieţi   

Numele şi adresa angajatorului Gnosos Consult Calea Dorobanţilor 75 sector 1 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici de formare continuă şi educaţia adulţilor 

Perioada mai 2009 – noiembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare politici publice în proiectul Early Child Development Project –  Framework for Scaling up 
Early Child Development 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza cadrului politicilor publice, proiectare şi realizare cercetare  

Numele şi adresa angajatorului The Wolfensohn Center for Development at the Brookings Institution, Washington USA,  
The Brookings Institution, 775 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20036. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici publice educaţie timpurie 

Perioada Mai 2010 – august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant  

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza principalelor cercetări şi bune practici referitoare la educaţia timpurie a copiilor romi, la nivel 
european   

Numele şi adresa angajatorului Bernard van Leer Foundation PO Box 82334, 2508 EH The Hague,Netherlands www.bernardvanleer.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate evaluare programe sociale şi educaţionale, analiză politici publice 

Perioada Aprilie 2009 – iunie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea şi evaluarea unui program de pregătire a medicilor de familie, derulat de Centrul Naţional de 
Studii privind Medicina de Familie, finanţat de Eureka Stichting Bevopndering Kwaliteit 

Gezondheidszog   

Numele şi adresa angajatorului INTRAC  Oxbridge Court, Osney Mead, Oxford, OX2 0ES, United Kingdom www.intrac.org 

http://www.cript-tvet.ro/
http://www.cndipt.ro/
http://www.bernardvanleer.org/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate evaluare programe   

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare programe 

Perioada August 2008 – iunie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Expert cheie evaluare de impact 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea cercetării de evaluare a impactului, construirea instrumentelor de cercetare, prelucrarea datelor 
din cercetarea de teren, elaborarea raportului final de evaluare a impactului, susţinerea a trei cursuri de 
formare pentru personalul CNFP în domeniul monitorizării şi evaluării impactului programelor de formare 
continuă  

Numele şi adresa angajatorului WYG International Ltd UK, CNFP Centrul National pentru Formare a Personalului din 
Invatamantul Preuniversitar (CNFP) Strada Spiru Haret, 10-12, Bucuresti, www.cnfp.ro  

Activităţi şi responsabilităţi principale Autor ghid Dezvoltarea centrelor multifuncţionale pentru educaţie timpurie, formarea coordonatorilor 

Numele şi adresa angajatorului Unitatea de Management pentru Proiecte cu finanţare externă, MECI, Centrul de Educaţie şi Dezvoltare 
Profesională Step by Step Romania 

perioada Decembrie 2009 – noiembrie 2010 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare şi coordonare studiul de impact pentru proiectul Îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru 
grupurile dezavantajate PHARE/2006/018-147.01.01.02  

Numele şi adresa angajatorului LDK Consultants, Engineers and Planners, www.totilascoala.ro   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare de evaluare a programelor educaţionale, studii de caz, formarea profesorilor 

Perioada mai 2009 – noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Expert senior evaluare politici publice   

Activităţi şi responsabilităţi principale Studiu pilot şi curs formare pentru Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul adiministraţiei 

publice centrale Phare project RO 2006/18 – 147.01.03.03.01 “Development of the public policy formulating 
process at the level of central public administration”  

Numele şi adresa angajatorului WYG International Ltd UK, Secretariatul General al Guvernului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici publice 

Perioada Ianuarie – mai 2008 

Funcţia sau postul ocupat consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza documentelor existente la nivelul agentiilor europene de asigurare a calitatii, construire de modele 
de implementare a bunelor practici în România 

Numele şi adresa angajatorului ARACIS Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Str. Spiru Haret nr. 12, 
010176, Bucuresti ROMANIA www.aracis.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea calităţii, învăţământ superior 

Perioada Mai 2007- noiembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Numele şi adresa angajatorului Reprezentanţa UNICEF pentru România www.unicef.org, Bucharest@unicef.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizarea de întâlniri consultative pentru clarificarea valorilor, domeniilor şi standardelor naţionale, 
elaborarea reperelor, indicatorilor şi practicilor de sprijin pentru domeniile: dezvoltarea socială şi 
emoţională a copiilor, atitudini şi capacităţi în învăţare; proiectarea instrumentelor de cercetare necesare 
în validarea de conţinut, realizarea de focus grupuri (cu cadre didactice, specialişti în formarea cadrelor 
didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul sănătăţii, protecţiei şi educaţiei copiilor, 
părinţi) pentru validarea de conţinut. 

Perioada 2006 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare şi evaluare, trainer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare şi evaluare program, training şi supervizare dezvoltare materiale curriculare 

Numele şi adresa angajatorului Netherlands Institute for Curriculum Development SLO, Boulevard 1945 3, 7511 AA Enschede, tel. 053 
4840 840, fax 053 4307 692 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizarea proiectului MATRA Roma educational inclusion through School Improvement, implementat 
de Step by Step Bulgaria şi SLO Olanda 

Perioada 1997 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

http://www.cnfp.ro/
http://www.totilascoala.ro/
http://www.aracis.ro/
http://www.unicef.org/
mailto:Bucharest@unicef.org
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Activităţi şi responsabilităţi principale titular cursuri şi seminarii nivel licenţă: Pedagogie, Sociologia educaţiei, Paradigme sociologice în educaţie, 
coordonarea practicii de specialitate a studenţilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, 
Complex Leul, Corp A, Et. V, sector 6, 7000 

Perioada Ianuarie 2007– iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Expert elaborare materiale curriculare pentru învăţământ la distanţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea cursului de Sociologia Educaţiei pentru pregătrirea cadrelor didactice în cadrul Proiectului 
pentru Învăţământul Rural  

Numele şi adresa angajatorului Unitatea de Management a Proiectului pentru Invatamantul Rural (UMPIR), Str. Spiru Haret nr. 10-12, 
sector 1, cod postal 010176, Bucuresti, tel: 021-305.59.93, Fax: 021-305.59.89 http://rural.edu.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Elaborare materiale pentru învăţământ la distanţă 

Numele şi adresa angajatorului WYG International (fostă IMC Consulting) 
Strada Prof. Ion Maiorescu nr. 2. 22 Bucureşti, sector 4, tel 40 21 212 3594 Fax: +40 21 212 3858, 
www.imcconsulting.ro 

Perioada Februarie 2005 – octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Expert local monitorizare şi evaluare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare instrumente monitorizare, colectare date, cercetare de teren, elaborare rapoarte de sinteză. 
Coordonarea procesului de monitorizare (componenta calitativă) a programului 
EuropeAid/118970/D/SV/RO Access to Education for Disadvantaged Groups: Lot 1. (180 şcoli din 15 
judeţe), cercetare de teren (15 studii de caz) 
training pentru inspectori, directori, agenţi locali de implementare 

Numele şi adresa angajatorului WYG International (fostă IMC Consulting) 
Strada Prof. Ion Maiorescu nr. 2. 22 Bucureşti, sector 4, tel 40 21 212 3594 Fax: +40 21 212 3858, 
www.imcconsulting.ro 

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială România 
Blvd. Dacia nr. 83, Bucureşti, România 
Tel: (40-1) 201-03-11 
Fax: (40-1) 201-03-38, http://web.worldbank.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studiu național analiză de nevoi, educație pentru minorități  

Perioada Aprilie 2004 – septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare, coordonator studiu (country report) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studiu privind analiza de nevoi în domeniul educaţiei pentru romi în Romania. Needs Assessment Study – 
national report for Roma Education Fund, OSI 
Analiza politicilor şi programelor în domeniul educaţiei pentru romi în contextul Deceniului Roma Inclusion 
Decade, Culegere de date la nivel naţional în ceea ce priveşte iniţiativele şi priorităţile viitoare ale 
ONGurilor, analiza programe Phare, interviuri cu decidenţi, responsabili de politici publice şi politici 
educaţionale în cadrul insitituţiilor guvernamentale (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională 
pentru Romi, Direcţia pentru Învăţământ în limbile minorităţilor, etc.), organizarea unei mese rotunde pentru 
analiza datelor şi finalizarea raportului 

Numele şi adresa angajatorului Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Blvd. Dacia nr. 89, sector 1, Bucureşti, România, Tel: (40-21) 
210 30 50, Fax: (40-21) 211 44 54 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie pentru minorităţi în context naţional şi european  

Perioada Februarie 2004 – aprilie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluarea comunicării inter-instituţionale în cadrul programelor OIM în domeniul traficului de persoane;  

Numele şi adresa angajatorului Banca Mondială România, Blvd. Dacia nr. 83, Bucureşti, România, Tel: (40-1) 201-03-11 
Fax: (40-1) 201-03-38, http://web.worldbank.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare design cercetare, elaborarea de instrumente de evaluare, colectare de date în shelterul pentru 
victimele traficului, în cadrul serviciului de consiliere din cadrul organizaţiei Salvaţi Copiii Romania şi 
ADPARE, interviuri cu coordonatorii de programe. Elaborare şi diseminare raport către instituţiile implicate.   

Perioada Decembrie 2003 – decembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator echipa de cercetare pentru România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare  

http://www.imcconsulting.ro/
http://www.imcconsulting.ro/
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Numele şi adresa angajatorului International Step by Step Association, http://www.issa.nl  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare de teren în judeţele Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, ISJ Dâmboviţa, analiză de politici privind 
formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, analiza modelelor de formare în cadrul reţelei 
internaţionale de dezvoltare profesională ISSA, diseminarea raportului în cadrul Conferinţei American 
Evaluation Association Atlanta, Georgia SUA (noiembrie 2004).    

Perioada Septembrie 2000 – ianuarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef departament “Şanse egale”, Coordonator programe 

Activităţi şi responsabilităţi principale Supervizarea programelor educationale pentru categorii defavorizate, elaborare strategii; Coordonarea 
proiectelor MATRA în colaborare cu SLO National Institute for Curriculum Development Enschede Olanda: 
Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice de etnie rromă prin IDD (CREDIS), Asociaţia KHETANES 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Educaţia 2000+ membră Soros Open Network 
Str. Căderea Bastiliei, Nr. 33, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010613, tel +4021 212.07.80; +4021 
212.07.81, fax +4021 212.07.79, www.cedu.ro    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, minorităţi, managementul diversităţii   

Perioada 2000-1997 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie, minorităţi 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania, Calea Victoriei 144, sector 1 Bucureşti, www.fsd.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Formare cadre didactice (managementul clasei, educaţie interculturală), monitorizare şi evaluare în cadrul 
programului Educaţia 2000+ (judeţele Cluj, Galaţi, Iaşi), monitorizare şi evaluare în cadrul proiectului 
Dezvoltare şcolară în comunităţi cu romi (cercetare de teren în 14 judeţe, vezi www.egale.ro) 

Perioada 1997-1995 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal III, secția Teoria educației 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare şi derulare cercetare-acţiune, training pentru cadrele didactice, membru al echipei de cercetare 
în proiectul Dezvoltarea unei culture democatice în şcoală, derulat în parteneriat cu DLH Danish Royal 
Institute of Education Copenhaga 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37, 010102, România, Telefon: 021-313.64.91, fax: 021-312.14.47, Web: 
http://www.ise.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-acţiune în domeniul educaţiei, formarea cadrelor didactice 

Perioada 1997-1993 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, asistent  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti 
B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, Complex Leul, Corp A, Et. V, sector 6, 7000 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Susţinere activităţi seminariale Pedagogie la Facultatea de Istorie, Asistenţă Socială, Pedagogie 
- coordonarea practicii de specialitate a studenţilor 
- cercetare 

Perioada 1993-1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific  

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, formare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37, 010102, România, Telefon: 021-313.64.91, fax: 021-312.14.47, Web: 
http://www.ise.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetător în Secţia de Teoria Educaţiei, membru al echipelor de cercetare pentru proiecte privind legile şi 
reformele în învăţământul românesc, sisteme de învăţământ din perspectivă comparativă 

  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

De lungă durată 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  

Perioada 1992 – 1999 

http://www.cedu.ro/
http://www.ise.ro/
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Calificarea / diploma obţinută Doctorat în stiintele educatiei, cu teza  Postmodernism și educație: perspective teoretice și abordări 
aplicative (coord. prof.univ.dr. Emil PĂUN) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Teoria educaţiei, postmodernism 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5 B, învăţământ postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie - Istorie 1982-1986  

Perioada 
1986 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută 
Licenţiat în filosofie-istorie, lucrare de licență Libertatea în mediul universitar: comportamente și atitudini 
(coord. prof.univ.dr. Lazăr VLĂSCEANU) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite Filosofie, specializare secundară psihologie-pedagogie  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 
ISCED 3 - 31 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare Liceul Pedagogic Spiru C. Haret Buzău 

Perioada 
Septembrie 1982 – iunie 1986  

Calificarea / diploma obţinută diploma de bacalaureat (învăţător-educatoare) 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Pregătire profesia didactică învăţământ preşcolar şi primar  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 1 education 14 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

De scurtă durată 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

International Association for The Evaluation of Educational Achievement, IEA Data Processing 
and Research Center   

Perioada 8-10 Oct 2012,  22-24 Oct 2012, 26-28 Martie 2013, Mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Statistical Methods used in Large Scale Assessments (TIMSS, PIRLS)  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Babeș Bolyai University, University of Bucharest,  Enhancing competence-based higher education 
POSDRU/86/1.2/S/60281 2007-2013 

Perioada Aprilie – iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută 
certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Evaluare participativă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Pro Global Science Association & Institute of Education - University of London (www.eippee.eu)  

Perioada 26 - 28 Sept 2012 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Evidence Informed Policy and Practice in Education  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institute for Reality Therapy UK 

Perioada 7-11 iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută 32 credite Psihologie  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Terapia alegerilor realiste   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, Global Partnerships Georgia 
Council for International Visitors, Emory University Atlanta 

Perioada 2-6 Nov 2011, Atlanta Georgia  

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Human Rights and the Global Democracy Movement  

http://www.eippee.eu/
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Teaching and Learning Office of the Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs, University 
of Illinois at Urbana-Champaign   

Perioada 23, 24 Feb 2012  

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Research-based principles for Smart Teaching and Enhanced Learning   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centre International de Musicoterapie Paris CIM, RENINCO 

Perioada Iulie 2008, iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Dinamica grupurilor, comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Schultz Consulting 

Perioada 6 – 15 December 2007, 6-13 February 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Formator  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Formarea formatorilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SLO Enschede, De Brede School As-Soeffah Amsterdam, CONSENT 

Perioada Martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Incluziune socială, formarea profesorilor, educație civică 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Certificat  MATRA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Yale University & Columbia University Teachers College, UNICEF 

Perioada 23 Aprilie – 1Mai 2007  

Calificarea / diploma obţinută Certificat Resource person for ELDS 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Early Learning and Development Standards (ELDS) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EHESS CNRS- CMS Laboratory of  Interdisciplinary research Paris 

Perioada Martie 14-23 2007 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Cercetare interdisciplinară, cercetare etnografică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

TUV Rheinland 

Perioada Martie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Certificat audit intern 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Internal audit for Quality Assurance Systems ISO 9001:2000 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Illinois University at Urbana-Champaign, SUA, International Step by Step Association 

Perioada Jan 2004 – iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Program evaluation, case study research 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Citizens in Action – Eurocultures Grecia 

Perioada Dec 2001 – Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Participare civică, management proiect de tineret   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Columbia University – Teachers College, New York, USA & Institute for Educational Policy 
Budapest 
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Perioada Decembrie  2001 – Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificate – grade A, 3 credite 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Evaluation of International Educational Programs and Qualitative Research 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Open Society Institute for Educational Policy Budapest, Hungary 

Perioada 10 -20 Noiembrie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of completion 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Evaluation fundamentals  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Metodologia cercetării aplicative în educaţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CRI Children`s Resources International, SUA   

Perioada 2 - 23  Iulie 1998 

Calificarea / diploma obţinută certificat  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Politici educaţionale şi reforma învăţământului; analiză de politici publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CEU Central European University Summer University, Budapesta, Ungaria 

Perioada 3-20 Iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Cercetare-acţiune, formarea profesorilor, metodologii calitative de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului 
de formare 

DLH LAERERHOJSKOLE Danish Royal Institute of Education, Copenhaga, Danemarca 

Perioada 5 – 14 mai 1998 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  

Strategii de management al clasei, formarea profesorilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SLO Olanda  

Perioada Iulie 28 – 3 august 1997 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Individualized learning, Learning through Play, Parents involvement 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CRI Resources International, Soros Foundation NY 

Perioada 
2 – 27 Jiulie1997 

Calificarea / diploma obţinută 
certificate 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză (certificat şi 

diplomă British Council)  

 
            C2    C2  C2  C2  C2 

Limba franceză   B2  C2  B2  B2  A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Am experienţă didactică pentru nivelul învăţământului superior, precum şi experienţă ca formator. 
Ambele tipuri de activităţi presupun competenţe sociale, de management al grupului, de mediere a 
conflictelor şi de comunicare. Lucrez din 1996 în proiecte şi programe care se adresează comunităţilor 
multiculturale, am bogată experienţă de cercetare de teren. Am debutat prin cercetări desfăşurate în 
cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, apoi am avut granturi de cercetare: o cercetare individuală 
HESP Higher Education Support Program Teachers initial education in Romanian universities (1996-
1997) şi o cercetare internaţională România Bulgaria Roma children in school: social representation 
and self esteem (1998-2000). Ca expert în monitorizare şi evaluare, mi-am dezvoltat abilităţile de 
comunicare cu categorii foarte variate: reprezentanţi ai structurilor guvernamentale sau autorităţilor 
locale, ONG-uri şi grupuri de activişti, persoane discriminate (din grupuri dezavantajate social, 
economic, romi, victime ale traficului de persoane, etc.).  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am coordonat şi coordonez echipe de practică supervizată de training, practică pedagogică, echipe de 
cercetare, echipe de experţi (până la 18 membri) şi programe educaţionale care au implicat peste 50 de 
şcoli din 14 judeţe. Ca interfaţă între Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi şcoli, 
activităţile în cadrul programelor MATRA şi PHARE mi-au prilejuit activităţi cu număr foarte mare de 
persoane şi instituţii. Am experienţă de lucru în echipe multidisciplinare şi internaţionale. Ca şi 
coordonator de programe MATRA în cadrul organizaţiei Centrul Educaţia 2000+ am gestionat bugete 
substanţiale. În plus, activitatea didactică mă provoacă să îmi dezvolt permanent abilităţile de 
comunicare şi coordonare. 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

Utilizez computer şi echipamente multimedia necesare activităţii didactice,  activităţilor de formare şi 
cercetării de teren pentru înregistrare şi transfer de date (reportofon digital, cameră foto, cameră video),  
echipament multimedia (video-proiector) în cadrul evenimentelor ştiinţifice şi de training şi în activitatea 
curentă didactică.  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Folosesc sistemele de operare Windows Vista, Windows XP, Atlas.ti V50  

Competenţe şi aptitudini artistice Cânt la pian, am făcut parte din ansambluri corale şi grupuri vocale în gimnaziu, liceu şi facultate.  

Alte competenţe şi aptitudini Certificat de prim ajutor Crucea Roşie 

Permis(e) de conducere Categoria B  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Granturi de cercetare, listă publicaţii, persoane de contact, referinţe 
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GRANTURI ŞI CONTRACTE DE CERCETARE 
2011 - 2012 Grant cercetare Fulbright Post Doc Senior Award, University of Illinois at Urbana-Champaign, Council for 

International Exchange of Scholars, U.S. Department of State Project-based Learning: A Multicase Research 
Project with a Focus on Education for Diversity in U.S. Secondary Schools and Teacher-Education Programs 

2007 

 

grant cercetare Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse, coordonatorul echipei de cercetare, nr. contract  
VP/2006/006 Cercetare etnografică despre discriminarea multiplă  

2005-2007 grant cercetare Accesul la educaţie de calitate pentru copiii romi din România, în cadrul proiectului European 
Monitoring and  Advocacy Program, contract nr. FL9490 OSI Europe Foundation Budapest  

2005-2007 membră a echipei proiectului L’impact des innovations dans  le tourisme st les medias sur les strategies 
identitaires-ethniques des acteurs en espace Roumain, Agencie Universitaire Francophone, co-finanţare 
Secretariatul General al Guvernului României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice 

2004 grant OSI New York – ISSA International Step by Step Association, coordonatoarea echipei de cercetare din 
România în cadrul proiectului Program Evaluation in Education - Case Study  in Education, studiu de caz Tulcea 
model training site 

2000-2001  

 

grant Higher Education Support Program HESP, contract 2000/263/2000 pentru proiectul de cercetare în echipă 
internaţională Rroma Children in School: Social Perception and Self-Esteem (Universitatea Bucureşti, University 
St. Kliment Bulgaria, Pedagogy University Sofia) 

1997 - 1998 grant Higher Education Support Program HESP, contract individual de cercetare nr. 1997/123/I pentru proiectul de 
cercetare Teachers Initial Training in Romanian Universities  

1997 Fundaţia pentru o Societate Deschisă: grant de cercetare, coordonator de proiect, cercetare cu tema Relaţiile 
romi-români din perspectiva minoritarului  

1996 Fundaţia Soros – grant finalizare doctorat cu tema „Postmodernism şi educaţie”  

 

 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

Organizaţia Numele persoanei care 
face recomandarea 

Poziţie Adresă Telefon, fax, email 

Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei  

Conf. univ. dr.  

Lucian Ciolan 

Decan   
Panduri 90, Bucureşti 
sector 5, ROMANIA 
www.fpse.ro  

Tel: +031-425.34. 45 / 
+031-425.34. 46 

lucian.ciolan@gmail.com  

Center for 
Instructional 
Research and 
Curriculum 
Evaluation (CIRCE)  
University of Illinois, 
Urbana-Champaign 

Prof. Univ. Dr. 
Emeritus 

Robert Earl Stake 

Director 190 Children's 
Research Center  
51 Gerty Drive  
Champaign, IL 61820  
 

Tel : + (217) 333-3770, 
Fax: (217) 244-0851  
stake@uiuc.edu 

 

SLO National 
Institute for 
Curriculum 
Development 
Enschede Olanda 

Drs. Jenne van der 
Velde 

Directorul 
departamentului 
de programe 
internaţionale 

PO-box 2041, 7500 
CA Enschede, The 
Netherlands  
www.slo.nl  
 
 

Tel: + 31 5 3 4840 628 
j.vandervelde@slo.nl  

 

http://www.fpse.ro/
mailto:lucian.ciolan@gmail.com
http://www.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://www.city.champaign.il.us/
http://www.city.champaign.il.us/
mailto:r-stake@uiuc.edu
http://www.slo.nl/
mailto:j.vandervelde@slo.nl

