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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2016–Prezent Prof. univ. dr.
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Departamentul de ș ș Ș ț ț
Psihopedagogie Specială 

Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor 
didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.

10/2012–Prezent Conf. univ. dr.
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Departamentul de ș ș Ș ț ț
Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca (România) 

Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor 
didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.

03/2012–Prezent Director al Departamentului de Psihopedagogie Specială
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Departamentul de ș ș Ș ț ț
Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca (România) 

Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor 
didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.

2010–2012 Director de grant
Proiect de cercetare PN_II_RU_PD cod CNCSIS 407 cu titlul: Screeningul adolescenţilor cu trăsături 
callous unemotional (CU) din centre de reeducare din România – procedură validată ştiinţific 

02/2009–10/2012 Lector universitar dr.
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Departamentul de ș ș Ș ț ț
Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca (România) 

08/2011–11/2011 Cercetător asociat
Laboratorul de Psihopatologie Developmentală, Departamentul de Psihologie, Universitatea New 
Orleans, New Orleans (Statele Unite ale Americii) 

10/2006–02/2009 Asistent universitar drd.
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Departamentul de ș ș Ș ț ț
Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca (România) 

Planificare, elaborare şi desfăşurare de seminarii, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor 
didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.

2007 Director de grant
Proiect de cercetare TD, tema 229, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Relaţia dintre 
capacitatea de recunoastere a expresiilor faciale, empatie şi riscul de apariţie a comportamentului 
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violent- element pivotal în prevenţia comportamentului violent la vârsta pubertăţii 

2002–2006 Profesor de sprijin
coala Specială CRDEII, Cluj-Napoca (România) Ș

Activităţi de suport psihopedagogic şi adaptare curriculară a elevilor cu CES integraţi în şcoala de 
masă, Activităţi de coordonare a unui proiect de integrare şcolară a elevilor cu CES în şcoala de masă

09/2001–10/2001 Consilier colarș
Activităţi de consiliere şi OŞP a elevilor şi cadrelor didactice, Activităţi didactice la disciplinele 
Psihologie generală şi Logică

1996–1997 Învă ătorț
coala Generală nr. 2, Jibou (România) Ș

Planificare şi desfăşurare de activităţi didactice cu elevi de clasa I

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011–2013 Studii post-doctorale în cadrul Proiectului „Standarde europene 
pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul 
managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice 
medico-legale”

14/06/2011 Formator, certificat seria F nr. 0103767

11/02/2011 Atestat de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, 
Principal autonom, nr. 239
Colegiul Psihologilor (România) 

2008–2011 Licen iat în Psihologieț
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Cluj-Napoca (România) ș ș Ș ț ț

Psihologie generală, Psihodiagnostic, Psihologie experimentală, Psihologie educa ională, Psihologia ț
personalită ii, Psihologieț

16/11/2009 Formator de formatori- certificat CNFPA, seria B nr. 009425

2002–2009 Doctor în Psihologie
Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, Cluj-Napoca (România) ș ș Ș ț ț

Metodologia cercetarii, Metode i tehnici în psihologia organiza ională, Psihologie cognitivă aplicatăș ț

2001–2002 MA în educa ie integratăț
Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca (România) ș

Integrarea copiilor cu dizabilită i cognitive, Terapia limbajuluiț

1997–2001 Licen iat în Psihopedagogie Specialăț
Universitatea Babe -Bolyai, Cluj-Napoca (România) ș

Psihopedagogia copiilor cu deficien e mintale, Psihopedagogia copiilor cu deficien e de auz, ț ț
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Psihopedagogia copiilor cu deficien e vizuale, Psihopedagogia copiilor cu tulburări emo ionale i ț ț ș
comportamentale

1991–1996 Învă ătorț
coala Normală Gheorghe incai, Zalău (România) Ș Ș

COMPETENŢE PERSONALE

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

franceză B2 B2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Organizare de tabere pentru copii, organizare echipe de cercetare, organizare work-shopuri i ș
conferin e, organizare cursuri de formare pentru adul i ț ț

Competenţă digitală Office, Excel, SPSS 19, Amos 19

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Persoane care pot da referin eț

Profesor univ. dr. Vasile Preda, Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB

vlp_2004@yahoo.com  

Distinguised Research Professor Paul J. Frick, PhD, Department of Psychology, Louisiana State 
University

pfrick@lsu.edu  

Prof. univ. dr. Alois Ghergu , Departamentul de tiin e ale Educa iei, UIAC Ia iț Ș ț ț ș

alois@uiac.ro  

Apartenenţa la organisme
profesionale:

▪ American Psychological Association, International Affiliate Member # 9410-7294 (2008)

▪ Colegiul Psihologilor din România

▪ Association for Psychological Science, Member ID: 75588 (2008)

▪ Asociaţia Naţională Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (2008)

▪ Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Psihoterapie Ericksoniană (2006)

▪ American Association for the Advancement of Science (AAAS), primary section (2005)

Experinţă ca membru şi
coordonator de proiecte

▪ Proiecte de cercetare – director de grant

▫ Proiect finanţat în cadrul acordului de colaborare ştiinţifică şi tehnologică dintre Academia 
Română şi Valonia Bruxelles International (WBI)- Fondul Naţional de Cercetare Ştiinţifică Titlul 
proiectulului: Efectele transparenţei codului ortografic şi ale capacită ii de procesare ț
fonologică asupra învă ării limbajului scris: o compara ie între vorbitorii de limbă românăț ț
şi franceză Titlul în limba franceză: Effets de la transparence de code ortographique et des 
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capacites de traitement phonologique sur l' apprentissage du langage ecrit: une 
comparaison entre locuteurs roumains et francophones

▫ Granturi pentru tineri cercetători GTC 2016-UBB -30494 (câştigat, dar încă nefinanţat) 
-Rolul screening-ului trăsăturilor callous unemotional (CU) în practicile educaţionale 
bazate pe dovezi ştiinţifice la copiii de vârstă şcolară mică cu/fără dizabilitate intelectuală
(DI) – director grant 

▫ Proiect de cercetare PN_II_RU_PD cod CNCSIS 407 cu titlul: Screeningul adolescenţilor 
cu trăsături callous unemotional (CU) din centre de reeducare din România – procedură 
validată ştiinţific, 2010-2012 - director grant

▫ Proiect de cercetare TD, tema 229, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Relaţia dintre
capacitatea de recunoastere a expresiilor faciale, empatie şi riscul de apariţie a 
comportamentului violent- element pivotal în prevenţia comportamentului violent la vârsta 
pubertăţii- director grant

Proiecte de cercetare i structurale – membru al echipei sau expertș

▫ Platforma de screening psihopedagogic si interventii interdisciplinare (terapie ocupationala 
asistata de animale) pentru imbogatirea socio-emotionala a copiilor cu autism si a familiilor lor, 
Proiecte colaborative de cercetare aplicativa-PCCA, 2014-2016 - Membru in echipa.

▫ Educatia nonformala. Tot Educatie, coordonator Fundatia Noi Orizonturi, 2014, grant SEE - 
Expert. 

▫ Toate drepturile fundamentale pentru persoanele cu dizabilitati, Asociatia RENINCO, 2014, 
grant SEE - Expert.

▫ Investeşte în oameni- proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniu major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa
activă", Titlul proiectului „Claudiopolis – ora ul tinerilor. Program de practică pentru elevi i ș ș
studen i în domeniul tiin elor socio-umane, Contract POSDRU/161/2.1/G/142320 - Membru in ț ș ț
echipa de Management.

▫ Investeşte în oameni- proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniu major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa
activă", Contract POSDRU/7/2.1/S/1- responsabil practică în cadrul subdomeniului 
psihopedagogie specială

▫ Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: 
Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi 
a instrumentelor TIC, Proiect POSDRU/87/1.3/S/63471, 2010-2013 - Expert.

▫ Program PHARE RO 2004/016-772.01.01.02. SubC19 (2007-2008)- formator naţional la 
disciplina Conceptul de incluziune. Şcoala incluzivă

▫ Proiect de cercetare A, tema 1496, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Dezvoltarea 
stilurilor cognitive şi modernizarea terapiilor ocupaţionale prin utilizarea tehnologiilor de acces în 
educaţia incluzivă a elevilor şi studenţilor cu deficienţe senzoriale - membru al echipei

▫ Proiect de cercetare A, tema 1527, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Dezvoltarea 
competenţelor de cercetare ale studenţilor prin aplicarea modelului curricular bazat pe luarea de
decizii în studiul integrat al ştiinţelor naturii în învăţământul incluziv- membru al echipei

▫ Proiect Socrates de tip Comenius 1.3. de dezvoltare instituţională „A School for everyone. The 
Integration of Students with Special Needs in the Ordinary School" (2002-2005)- Gr. Sc. Ch. Ind.
Terapia Cluj-Napoca- membru al echipei de coordonare.

▫ Proiecte Erasmus Plus

▫ Effective Education For People Working With Vulnerable Persons( EEPWVP-2015-1-MT01-KA 
204 - 003 732) 2015-2018 - coordonator Romania

▫ Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment (BAGMIVI 2014-1-
ELO1-KA200-001631) - membru în echipă

Proiecte de tip Comenius de formare continuă

▫ Proiect Socrates de tip Comenius 2.2. C „Group Dynamics and Social Skills in a Classroom" 
(2005) - director grant.

Participări cu lucrări la manifestări
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ştiinţifice naţionale şi
internaţionale

a.Conferin e i congrese internaţionaleț ș

▪ 5th All European Dyslexia Conference, 21-24 September, 2016, Modena, Italia - Reading 
performance of Romanian primary school age children with dyslexia- a work in progress - 
David, C.V., Roşan, A., Gavril, L.

▪ Simpozionul Interna ional Tinerii şi educaţia moral-religioasă în contextul provocărilor lumiiț
contemporane. Contribuţia Bisericii la cultura universală, 02-03 iunie 2016, Târgovişte, - 
Satisfacía faţă de viaţă şi formarea virtuţilor în contextul religiozităţii

▪ The 15 th Internaţional Young People Church & Society, 9-10 mai 2016, Alba Iulia - 
Religiosity, Emotion, Virtue and Life Satisfaction - An Approach from the Perspective of 
Positive Psychology

▪ 8th edition of International Conference STATE & SOCIETY IN EUROPE, 25.10. 2015-
5.11.2015, Craiova - The Values in Action and Satisfaction in Life in the Context of Religious
Faith - Roşan, A. & Padure,M.

▪ Congresul Interna ionalț  „Cercetarea modernă în psihologie", 04-07 iunie 2015, Sibiu, 
România. A Case Study on a Model of Neuropsychological Assessment of Math Learning 
Difficulties in a Student with ADHD, David, C, Roşan, A

▪ 35th International Conference of Stress and Anxiety Research Anxiety (STAR), 2-4 July 2014, Cluj-
Napoca, Romania / www.star2014.ro – Coenyzme Q10 Forte influence on Heart Rate, 
glycemia, muscle soreness and muscle fatigue sensation in physical stress, autori: Jurcău, 
R., Jurcău, I., Roşan, A.,Colceriu, N., Ormenişan, S., Gîrlea, C .

▪ The 5th Edition of International Conference Alcoholism and Other Addictions, psychosocial, social 
and historical issues - Associations of psychopatic traits and substance abuse in 
adolescence, 15th-17th November 2013, Alba Iulia, România

▪ International Congress of Psychology Modern Research in Psychology-Trends and Prospects, 
Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences, 25.05.2012 - 
27.05.2012,Sibiu, Romania – Callous Unemotional Traits, Aggression and Psychopathology 
in Detained Adolescent Males, co-autor Carmen Costea-Bărlu iuț

▪ International Congress of Psychology Modern Research in Psychology-Trends and Prospects, 
Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences, 25.05.2012 - 
27.05.2012,Sibiu, Romania – Callous Unemotional Traits, Aggression and Psychopathology 
in Detained Adolescent Males, co-autor Carmen Costea-Bărlu iuț

▪ International Special Education Conference Identification and Assessment in Special Education, 
9.05.2012 - 12.05.2012, Kyrenia, Cyprus – The Assessment of Aggression in Adolescents 
with Visual Impairments

▪ The 12 th European Congress of Psychology, 4.07.2011 - 8.07.2011, Istanbul, Turkey - The 
Screening Device of Callous-Unemotional Traits of Adolescents from Juvenile Detention 
Facilities in Romania, section Personality and Individual Differences, p. 1072

▪ XXIX International Congress of Psychology, 20.07.2008 - 25.07.2008, Berlin, Germany - 
Adaptation of Danva 2 ( Testul de analiza diagnostica a acuratetii recunoasterii non verbale)
in Romania

▪ Conferinţa Internaţională Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, mai 2008, Cluj-Napoca- 
Traseul în dezvoltare – un drum ce uneori sfârşeşte violent !!!!

▪ 9th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, March, 15-18 , 2008, Merida, 
Mexico, “The relationship between recognising facial expresions, empathy and violent 
bevahiour occurence"(ID # 881)

▪ Conferinta internationala Educatie si creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere, 
noiembrie, 2007, Bucuresti Un posibil model holistic si integrativ în explicarea 
comportamentului violent

▪ Conferinţa Internaţională Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, mai 2007, Cluj-Napoca- 
Strategies of Improving Relationships between Teenagers with Dissocial Behavioural 
Patterns and their Parents 

▪ Conferinţa internaţională Cultură, dezvoltare, identitate-perspective actuale, octombrie 2006, 
Oradea - The Relationship between Recognising the Facial Expressions, Empathy and the 
Risk of Violent Behaviour Occurrence- the Pivot Element in Preventing Violent Behaviour at
the Age of Puberty

▪ Conferinţa internaţională Copilul cu dificultăţi de învăţare în mileniul al III- lea , 2006, Gura 
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Humorului – Perspectivele educaţiei incluzive în România mileniului al III- lea

b.Conferin e i congrese na ionaleț ș ț

▪ Conferin a Na ională cu participare interna ională Educa ia specială de calitate - fundament al ț ț ț ț
dezvoltării personalită ii, iunie, 2016, Bucure tiț ș

▪ Conferinţa Screening, Diagnostic şi Evaluare a Tulburărilor /Dificultăţilor de învăţare. Spre un 
demers validat ştiinţific,Prezentări de lucrări: (1) Aspecte legislative privind intervenţiile 
psihopedagogice şi abordările educaţionale ale tulburărilor specifice de învăţare (TSI); (2) 
Dezvoltarea unor instrumente validate ştiinţific pentru evaluarea TSI. Studiu pilot (3) Studiu 
preliminar. Analiza abilităţilor de citire şi scriere ale elevilor din ciclu primar, Mai, 2016, Cluj-
Napoca

▪ Conferinţa Naţională Educaţia incluzivă pentru nevăzători-bariere şi oportunităţi, Aprilie, 2016, Cluj 
Napoca 

▪ Conferin a na ională Tulburări de voce i vorbire, aprilie, 2016, Cluj-Napoca – prezentare lucrare ț ț ș
Repere legislative IDEA privind tulburările de voce şi vorbire în mediul şcolar

▪ Conferin a Na ională Diversitatea noastră creativă - educa ia incluzivă, Timi oara, octombrie, 2015ț ț ț ș

▪ Conferin a na ională Tulburări de voce i vorbire, - ț ț ș De ce am utiliza softurile în terapia 
tulburărilor de vorbire?Analiza soft Lumea sunetelor, aprilie, 2015, Cluj-Napoca

▪ Conferinţa naţională de psihopedagogie specială şi consiliere şcolară „SCRII pSihoPEdagog, 
CIteşti special, Oradea, februarie 2015, Evaluarea comportamentului adaptativ la elevii cu 
dizabilităţi- studiu de caz, co-autor Lorena Văetişi

▪ Conferinţa naţională Diversitatea noastră creativă – educaţia incluzivă - Timişoara Octombrie 2014.
Prezentare lucrare: Evaluarea psihopedagogică - reper esenţial în educaţia incluzivă. 

▪ Conferinţa naţională Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 
2014 - Aplicaţii ale modelului VIA în educaţia specială, co-autor Lorena Văetişi

▪ Conferinţa naţională Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 
2013 -Comportamentul adaptativ - element cheie în măsurarea competenţei personale în 
domeniul dizabilităţilor intelectuale

▪ Conferinţa naţională Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 
2013 - Studiu privind educaţia specială şi incluzivă co-autori , Laura-Elena RUNCEANU, 
Carmen COSTEA-BĂRLUŢIU, Marian PĂDURE, Carolina BODEA-HAŢEGAN, Cristina BĂLAŞ-
BACONSCHI, Andrea HATHAZI

▪ Conferinţa naţională finală, Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de 
formare în managemntul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale Bucureşti,aprilie
, 2013, Inventarul trăsăturilor callous-unemotional (ICU)- un instrument util de evaluare 
psihologică a psihopatiei în cadrul expertizei psihiatrice medico-legale – prezentare poster

▪ Conferinţa naţională ADICŢIA , Bucureşti,noiembrie , 2012, Rolul testului MAYSI 2 
(Massachusets Youth Screening Device)în screeningul psihopatiei i a abuzului de ș
substan e la adolescen ii din centre de reeducare din România.ț ț

▪ Conferinţa naţională de Psihologia Sexualită ii, Cluj-Napoca, aprilie , 2012 - ț Evaluare i ș
interven ie psihologică în abuzul sexual al persoanelor cu psihopatieț

▪ Conferinţa naţională de Psihologia Sexualită ii, Cluj-Napoca, decembrie , 2011 - ț Factori de risc ai 
comportamentului sexual coercitiv- o analiză de clusteri

▪ Conferinţa naţională de Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca, noiembrie , 2010 - Date 
preliminare privind validarea bateriei de screening a trăsăturilor Callous Unemotional (CU)

▪ Conferinţa naţională de Psihologie, Iaşi, septembrie , 2010 - Aspecte ale screeningului 
adolescenţilor cu trăsături Callous Unemotional (CU) din centre de reeducare din România

▪ Simpozionul naţional „Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând integrarea 
şcolară a copiilor cu CES", Cluj-Napoca, mai , 2009 - Aspecte pragmatice ale integrării

▪ Simpozionul naţional „Violenţa-cauzalitate şi perspective restaurative", Bucureşti, martie , 2009 - 
Violenţa juvenilă- o problemă fără soluţii?

▪ Conferinţa naţională „Educaţie şi schimbare socială", Oradea, februarie , 2009 - Caracteristici ale 
emoţiilor primare la adolescenţii cu risc de manifestare a comportamentului violent

▪ Conferinţa naţională „Universul sistemului Braille şi dinamica educaţiei speciale", Cluj-Napoca, 
ianuarie, 2009 - Program de dezvoltare a comportamentului responsabil

▪ Conferinţa naţională de psihopedagogie specială „Tendinţe psihopedagogice moderne în 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare", Cluj-Napoca, octombrie,2008 - Testul de recunoastere a 
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acurateţii nonverbale (DANVA 2) - un instrument util în screeningul comportamentului 
violent

▪ Conferinţa internaţională de Psihologie Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi 
intervenţie terapeutică, Iaşi, septembrie 2008 - Curriculum-ul pentru formarea competenţei 
sociale – componentă de bază în prevenţia comportamentului violent juvenil/ The 
curriculum for the formation of social competence – main component in preventing 
juvenile violent behaviour

▪ Conferinta nationala de psihologie şcolară, octombrie, 2007, Oradea - Early Alliance- program 
eficient de preventie a tulburarilor de comportament (co-autor Andrea Hathazi)

▪ Conferinţa naţională de muzică corală, ediţia a VII-a, iunie, 2007, Sinaia, organizată de Fundaţia 
culturală „Sound" şi Centrul Cultural European- Modalităţi de stimulare a publicului pentru a 
participa la manifestări corale (co-autor Dorina Cret)

▪ Conferinţa naţională Metodologia şi managementul educaţiei incluzive, mai 2007, Cluj- Napoca- 
Modalităţi alternative de accesibilizare a mediului de învăţare a copilului cu nevoi 
educaţionale speciale (co-autor Andrea Hathazi)

▪ Conferinţa naţională Perspective psihopedagogice în educaţia contemporană, iunie 2007, 
Beclean- Modele explicative ale comportamentului antisocial 

▪ Simpozionul cu tema Metodologia si managementul educatiei inclusive, Cluj-Napoca, mai 2006 - 
Cum stabilim eficienţa unui program de prevenţie a violenţei şcolare ?

▪ Simpozionul cu tema Metodologia si managementul educatiei inclusive, Cluj-Napoca, mai 2006- 
Noţiuni teoretice privind curriculumul şi adaptarea curriculară

▪ Simpozionul cu tema Metodologia si managementul educatiei inclusive, Cluj-Napoca, mai 2005- 
Cum funcţionează munca în echipa ?

▪ Simpozion aniversar Terapii corectiv-compensatorii la copiii cu deficiente multiple,Cluj-Napoca 26-
27 septembrie 2003 –„Evaluarea competenţei sociale a puberului-premisă de baza în 
prevenţia comportamentului violent"

▪ Simpozionul cu tema Orientari Teoretico-Praxiologice în Recuperarea şi Integrarea Copiilor cu 
CES, Cluj-Napoca, noiembrie 2003 –„ Evaluarea competenţei sociale a puberului-premisă de 
bază în prevenţia comportamentului violent"

▪ Simpozionul cu tema Orientari Teoretico-Praxiologice in Recuperarea si Integrarea Copiilor cu 
CES, Cluj-Napoca, noiembrie 2003 - Soluţii la problemele şcolilor- proiectele de dezvoltare 
şcolară"

▪ Simpozionul Interdisciplinaritate, sectiunea- Dimensiuni europene ale educatiei, Cluj-Napoca, iunie 
2003 –„Soluţii la problemele şcolilor- proiectele de dezvoltare şcolară"

▪ Simpozionul cu tema Orientari Teoretico-Praxiologice in Recuperarea si Integrarea Copiilor cu 
CES, Cluj-Napoca, noiembrie 2002 –„Program de prevenţie a comportamentului violent la 
vârsta şcolară mică"

▪ Conferinta Nationala de Pedagogie, iunie 2000 – „Aspecte ale orientării şi mobilităţii la 
adolescenţii nevăzători"

Prelegeri ▪ Screeningul şi evaluarea dislexiei cu probele de lectura MT , Consfătuirile naţionale ale 
inspectorilor şcolari pentru învăţământ special, septembrie, 2015, Alba - Iulia

▪ Învăţământ special vs. Învăţământ incluziv - o abordare raţională, Consfătuirile naţionale ale 
inspectorilor şcolari pentru învăţământ special, septembrie, 2014, Sibiu

▪ To be or not to be... a psychopat în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Cluj-Napoca, martie, 2013

▪ Transcendenţa răului - o abordare umană în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2010 co-autor Dr. Liana Don , UMF Iuliu Haţieganu

▪ Ataşament şi/sau... relaţii romantice în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2009

▪ Imaginea divină în percepţia copiilor în cadrul Consfătuirilor naţionale ale inspectorilor de religie,
Baia-Mare, august, 2008

▪ Agresivitatea socială – un posibil răspuns dat excluderii sociale în cadrul Zilelor Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2008

▪ Contextualizarea şi adaptarea programelor de educaţie religioasă nivelului de dezvoltare a 
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copilului în cadrul Grupului de lucru pentru disciplina Religie, Patriarhia Română, Bucureşti, 
martie, 2008

▪ Argumente psihologice pentru un curriculum al educaţiei religioase, Valea Drăganului, 
februarie, 2008

Editoriale ▪ Terrorist behavior and the authority of attitudes - Revista Crima Organizată şi Terorismul Azi, 
vol. 44, an VI, 2010

Premii i distinc iiș ț ▪ Premiul cercetării tiin ifice pe anul 2011, Universitatea Babe  - Bolyai, nr. 20373/19.12.2011ș ț ș

▪ Diplomă de excelen ă în domeniul prevenirii terorismului prin educa ie pe anul 2006, ț ț
Institutul de Studii i Cercetări ale Terorismuluiș

Interviuri publicate ▪ Rubrica Cultura PSI în Revista CULTURA, revistacultura.ro2016, 2017

▪ Ata amentul în rela ia de cuplu – ș ț Na ional Magazin, ianuarie 2012, ț http://www.national-
magazin.ro  

Adaptare i etalonare de teste:ș ▪ Probele de lectură MT-2 (Cornoldi şi Colpo, 2011, 2012) - investigator principal

▪ Bateria de evaluare a dislexiei şi disgrafiei de dezvoltare- DDE-2 (Sartori, Job, Tressoldi, 2007, 
2014)- investigator principal

▪ Testul de recunoa tere a acurate ii non – verbale ( The Diagnostic Analisys of Nonverbal Behavior ș ț
- DANVA 2) pentru vârsta 14-18 ani, variantă soft

▪ Bateria de screening pentru tineri Massachusetts (Massachusetts Youth Screening Device-
MAYSY-2, Grisso & Barnum,2000), varianta soft

▪ Screeningul procesului antisocial (Antisocial Process Screening Device – APSD,Frick & Hare, 
2001)

▪ Scala de conflicte interpersonale ( Peer Conflict Scale – PCS, Marsee & Frick, 2007)

▪ Inventarul trăsăturilor callous- unemotional ( Inventory of Callous-Unemotional Traits – ICU,
Frick, 2004) link http://psyc.uno.edu/Frick%20Lab/ICU/ICU%20Translations%209-16-
2011.pdf  

LISTA LUCRĂRILOR
ŞTIINŢIFICE

CĂRŢI

▪ Roşan, A, Timiş,V., Hagău, G. (2016) – Educaţie şi formare în contextul provocărilor lumii 
contemporane, Ed. Limes, Cluj-Napoca

▪ Roşan, A. (coord.)(2015). Psihopedagogie Specială. Modele de Evaluare şi Intervenţie, Editura 
Polirom, Iaşi.

▪ Roşan, A. (coord.)(2013). Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Departamentul de 
Psihopedagogie Specială, volum online http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/  

▪ Ro an, A., Anca, M.D., Ha egan, C. (2012). Opiniile cadrelor didactice cadrelor didactice asupra ș ț
deficitului de aten ie cu hiperactivitate – perspective psihopedagogice, Editura Mirton, Timi oaraț ș

▪ Roşan, A. (2009). Comportamentul violent-strategii de screening şi intervenţie , Ed. Alma Mater, 
Cluj-Napoca

▪ Roşan, A., Marcu, S. (2007). Învăţăm împreună – repere metodologice în educaţia incluzivă , Ed. 
Alma Mater, Cluj-Napoca

▪ Roşan, A. (2006). Violenţa juvenilă şcolară- teorie, prevenţie şi intervenţie integrativă, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

STUDII ÎN VOLUME

▪ Ro an, A.ș  & Pădure, M. (in press) The Values in Action and Satisfaction in Life in the Context of 
Religious Faith în Paradigma creştină a unei Europe a unei Europe Unite. Educaţia religioasă – 
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valori, exigenţe, finalităţi, Ed. Mitropoliei Olteniei 

▪ Roşan, A (2016). Evaluarea psihopedagogică - reper esenţial în educaţia incluzivă în Roşan, A., 
Timiş, V., Hagău, I. (2016) – Educaţie şi formare în contextul provocărilor lumii contemporane, Ed. 
Limes, Cluj-Napoca 

▪ Roşan, A. (2016). Religiozitate, emoţie, virtute şi satisfacţie faţă de viaţă - o abordare din 
perspectiva psihologiei pozitive, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, pag. 351-370

▪ Roşan, A. (2015). Abordarea pozitivă a dizabilităţii: evaluare şi intervenţie în Lazăr, T.D., Vereş, 
V.A., Băban, A. - Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri, Cluj-Napoca, Ed. 
Univ. Babeş-Bolyai, pag. 113-120

▪ Roşan, A. (2015), Câteva reflecţii psihologice privind emoţia şi virtutea într-o sociologie a 
seninătăţii, în Iluţ, P. (coord), Dragoste, familie şi solidaritate umană. Spre o sociologie a seninătăţii, 
Ed. Polirom, Iaşi, pag. 264-271

▪ Roşan, A., Bălaş Baconschi, C. (2015). Dizabilitatea intelectuală în Roşan, A. (coord.), 
Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 99-123.

▪ Hathazi, A., Roşan, A. (2015). Sindromul Down în Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie Specială. 
Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 322-339.

▪ Moldovan, I., Roşan, A. (2015). Bâlbâiala – modele de evaluare şi intervenţie în Roşan, A. (coord.),
Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 340-384

▪ Roşan, A. (2015), Deficitul de atenţie cu/fără hiperactivitate Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie 
Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 385-410

▪ Roşan, A. (2014). Valenţele terapeutice ale indicilor socioemoţionali în contextual deficienţelor de 
auz , în Bodea-Hategan, C. (coord.), Abordări terapeutice ale limbajului. Perspective actuale, Cluj-
Napoca, Presa Universitară Clujeană, p.21-30.

▪ Leş, A., Vaida, H., Rosan, A.(2014) – Au nevoie judecătorii, procurorii şi jurisţii în actul justiţional de 
beneficiile psihologiei criminologice, respectiv al expertizei psiho-criminologice în spaţiul legii civile 
şi penale ? Câteva consideraţii şi repere în Stănoiu, R. M., Stănişor, E., Preda, A., Sima, C., 
Teodorescu, V (coord). Criminalitatea şi mediul, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, pag. 168-182 

▪ Rosan, A.M, Costea Bărluţiu, C. -Callous Unemotionaltraits, Aggression Psychopatology in 
Detained Adolescent Males în Milcu, M., Achim, J. Neves de Jesus (2014). Individuals, Social And 
Work Groups Organizations: Modern Research In Applied Psychology, Ed. Universitară, 
doi:10.5682/9786062800130, pag.233-243.

▪ Rosan, A.(2013). Proceduri de screening ale psihopatiei în agresivitate în Iluţ, P (coord)În căutare 
de principii . Epistemologie şi metodologie socială aplicată, pag. 225-250, , Ed. Polirom, Iaşi

▪ Rosan, A.(2013) – Inventarul trăsăturilor callous-unemotional (ICU)- un instrument util de evaluare 
psihologică a psihopatiei în cadrul expertizei psihiatrice medico-legale, pag. 21-29, Ed. Timpul,Iaşi

▪

▪ Acceptare socială şi strategii de rezolvare a comportamentelor agresive în peer grupuri în Anca, M.
(coord). (2010). Psihopedagogia specială între practică şi cercetare, vol II Ed. PUC, Cluj-Napoca

▪ Caracteristici ale emo iilor primare la adolescen ii cu risc de manifestare a comportamentului ț ț
violent (2010) în Băltă escu, S., Chipea, F., Cioară, I., Hatos, A., Săveanu, S. (coord..). Educa ie i ț ț ș
schimbare sociale. Perspective sociologice i comunica ionale, p. 245 - 250 Ed. Universită ii din ș ț ț
Oradea, Oradea

▪ Repere ale interventiei psihopedagogice in alexitimie în Preda, V. (coord). (2010). Dinamica 
educatiei speciale, p. 275 - 284 Ed. PUC, Cluj-Napoca

▪ Violenţa mass-media- catarsis versus influenţe negative în Anca, M. (coord). (2009). Tendinţe 
psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, vol II Ed. PUC, Cluj-Napoca

▪ Testul de recunoaştere a acurateţii nonverbale (DANVA 2)- un instrument util în screeningul 
comporatmentului violent în Anca, M. (coord). (2009). Tendinţe psihopedagogice moderne în 
stimularea abilităţilor de comunicare, p. 33 - 44 vol I Ed. PUC, Cluj-Napoca

▪ The family as a potential risk factor in generting antisocial behaviors during adolescence /Familia-
potenţial factor de risc în comportamentul antisocial la vârsta pubertăţii în Ilut P., V. (coord.). (2008). 
Stări şi fenomene ale spaţiului domestic în România/ Dimensions of Domestic Space in Romania, 
ISBN 978-973-610-666-8, p.269-285 Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca

▪ Consecinţe ale expunerii la violenţă în copilăria mică asupra dezvoltării neurobiologice în Preda, V. 
(coord.). (2007). Elemente de psihopedagogie specială p. 69-92, Ed. Eikon, Cluj-Napoca

▪ Strategii de optimizare a relaţiei dintre puberii cu comportament dissocial şi părinţii lor. (2007) în 
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volumul conferinţei internaţionale Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, p.219-223,Ed. 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

▪ The Relationship between Recognising the Facial Expressions, Empathy and the Risk of Violent 
Behaviour Occurrence- the Pivot Element in Preventing Violent Behaviour at the Age of Puberty 
(2006) în volumul conferinţei internaţionaleCultură, dezvoltare, identitate-perspective actuale

STUDII ÎN REVISTE 

▪ Roşan, A., Văetişi, L. - Evaluarea comportamentului adaptativ la elevii cu dizabilităţi. Studiu de caz,
Revista Psihopedagogiei Speciale, Vol IV, Nr. 5/2015

▪ Rosan, A., Frick, J. P., Gottlieb, A. K., Făşicaru, L. - Callous-Unemotional Traits and Anxiety in a 
Sample of Detained Adolescents in Romania, Journal of Evidence-Based Psychotherapies, Vol 
15,1, 2015, p. 81-97.

▪ Associations between Callous-Unemotional Traits, Aggression and Psychopatology in Detained 
Adolescent Males in Journal of Cognitive and Behavioral Psychoterapies, Vol. 13, No. 2, 
September 2013, p. 397-407

▪ The Paranoid Personality Disorder of Iran's President Mahmoud Ahmadinejad, Crima Organizată 
i Terorismul azi, Vol. 47, an VIII, 2012, p. 23 - 26 autor principal Delcea, C., co-autor Dan Octavianș

Rusu

▪ Types of Aggression in Adolescents with High and Low Callous Unemotional Traits, 
STUDIAUNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 2/ 2011, p. 107-119

▪ Psihodiagnostic i evaluare clinică în tulburările sexuale în JURNAL IPPSș , vol 2, Nr. 4-8, mai-
septembrie 2010, ISSN 2069-9077

▪ The Analysis of Errors in Facial Expressions Recognition based on DANVA 2, 
STUDIAUNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 1/ 2010, p. 201-213

▪ Comportamente orientate spre scop între dezbatere şi practică didactică, Journal of Didactics, 
Volume 1, No. 2, May 2010- co-autor- Casian Popa, p. 208 - 213

▪ Mass media şi terorism. Cum percepem terorismul ?, Revista Crima Organizată şi Terorismul Azi, 
vol. 42, an V, 2009, pag. 19-25

▪ The characteristics of school violence in urban and rural area STUDIAUNIVERSITATIS Babes-
Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 1/ 2009, p. 101-114

▪ L' effet de framing et les biais heuristiques- fautes à eviter dans la construction du curriculum de l' 
éducation environnementale în STUDIAUNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-
Paedagogia", L.I., 1/ 2008, p. 109-117

▪ Adaptation of Danva 2 in Romania (2008), International Journal of Psychology, Volume 43, 
June/August 2008, ISSN 0020-75944, proceedings ISI

▪ Improvements Approaches for the Social Functioning of Persons with Mental Retardation 
Behaviour în STUDIAUNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 1/ 
2007, p. 47-58

▪ Repere metodologice pentru o educaţie anti-violenţă în Anuarul Institutului de Pregătire Didactică, 
din Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 1/2006, p. 237-249

▪ Assessing the Efficiency of a Programme for Preventing School Violent Behaviour în 
STUDIAUNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 2/ 2006, p. 125-131

▪ Cooperative Learning- an Efficient Approach for Academic Achievement in STUDIA 
UNIVERSITATIS Babes-Bolyai Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 1/ 2006, p.33-40

▪ Multi-factorial Etiology of Puber's Violent Behavior în STUDIA UNIVERSITATIS Babes-Bolyai 
Series "Psychologia-Paedagogia", L.I., 1/2005, p. 13-22

▪ Program de prevenţie a comportamentului antisocial la vârsta şcolară mică în Societate şi 
Handicap, Institutul Naţional de Prevenire şi Combatere a Excluziunii Sociale a Persoanelor cu 
Handicap, anulVII (XIV), Nr. 2/2004, p. 74 – 89

Cursuri de formare (format electronic)

▪ Roşan, A., Delcea, C. (2011). Psihodiagnostic şi evaluare clinică în tulburările sexuale, Ed. IPPS 
Cluj-Napoca, 125 pag.,ISBN: 978 – 973-0-10922-1, acreditat COPSI

Formator ▪ Cursul postuniversitar Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora, 
Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
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Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

▪ Programul de dezvoltare profesională în educaţia incluzivă/specială, program acreditat CNFP, 
Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

▪ Curs „Psihodiagnostic i evaluare clinică în tulburările sexuale, IPPS, acreditat COPSIș

▪ Curs Psihosexualitatea masculină i feminină, acreditat COPSIș

▪ Curs Terapia tulburărilor sexuale, IPPS, acreditat COPSI

▪ Curs „Educaţie specială”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială

▪ Curs pentru profesorii de sprijin, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială

▪ Tutore la disciplina Fundamentele Psihopedagogie Speciale în cadrul Proiectului pentru 
Învăţământ Rural

▪ Curs „Abordări moderne în terapia limbajului”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială

▪ Curs „Conceptul de incluziune. Şcoală incluzivă” în cadrul Program PHARE RO 2004/016-
772.01.01.02. SubC19 (2007-2008)

▪ Curs Cunoaşterea personalităţii elevilor şi a grupului în cadrul „EduExpert”, proiect acreditat la nivel
national de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

▪ Curs pentru preoţi şi profesori de religie “Valenţe cognitiv- comportamentale, eclesiale şi sociale ale
educaţiei religioase şi moral-civice”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

▪ Curs pentru preoţi şi profesori de religie „BISERICĂ-EDUCAŢIE-CIVISM- atitudini, convergenţe, 
civism”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

▪ Curs pentru preoţi şi profesori de religie „METODE MODERNE DE PREDARE ÎNVĂŢARE 
UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CATEHETIC”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
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   ECV 2014-05-11T18:48:34.263Z 2017-02-16T15:34:53.591Z V3.3 EWA Europass CV true                                  Adrian Marian Roșan    Sindicatelor, nr. 7, etaj 3, camera 22 400029 Cluj-Napoca  RO România  adrian.rosan@ubbcluj.ro   0264598898  work Loc de muncă    http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro     true  Prof. univ. dr. <p>Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială    true  Conf. univ. dr. <p>Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială    Cluj-Napoca  RO România    true  Director al Departamentului de Psihopedagogie Specială <p>Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială    Cluj-Napoca  RO România     false  Director de grant  Proiect de cercetare PN_II_RU_PD cod CNCSIS 407 cu titlul: Screeningul adolescenţilor cu trăsături callous unemotional (CU) din centre de reeducare din România – procedură validată ştiinţific     false  Lector universitar dr.  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială    Cluj-Napoca  RO România     false  Cercetător asociat  Laboratorul de Psihopatologie Developmentală, Departamentul de Psihologie, Universitatea New Orleans    New Orleans  US Statele Unite ale Americii     false  Asistent universitar drd. <p>Planificare, elaborare şi desfăşurare de seminarii, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare.</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială    Cluj-Napoca  RO România    false  Director de grant  Proiect de cercetare TD, tema 229, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Relaţia dintre capacitatea de recunoastere a expresiilor faciale, empatie şi riscul de apariţie a comportamentului violent- element pivotal în prevenţia comportamentului violent la vârsta pubertăţii     false  Profesor de sprijin <p>Activităţi de suport psihopedagogic şi adaptare curriculară a elevilor cu CES integraţi în şcoala de masă, Activităţi de coordonare a unui proiect de integrare şcolară a elevilor cu CES în şcoala de masă</p>  Școala Specială CRDEII    Cluj-Napoca  RO România     false  Consilier școlar <p>Activităţi de consiliere şi OŞP a elevilor şi cadrelor didactice, Activităţi didactice la  disciplinele Psihologie generală şi Logică</p>     false  Învățător <p>Planificare şi  desfăşurare de activităţi didactice cu elevi de clasa I</p>  Școala Generală nr. 2    Jibou  RO România      false Studii post-doctorale în cadrul Proiectului „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”    false Formator, certificat  seria F nr. 0103767    false Atestat de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, Principal autonom, nr. 239  Colegiul Psihologilor     RO România     false Licențiat în Psihologie <p>Psihologie generală, Psihodiagnostic, Psihologie experimentală, Psihologie educațională, Psihologia personalității, Psihologie</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Cluj-Napoca  RO România    false Formator de formatori- certificat CNFPA, seria B nr. 009425     false Doctor în Psihologie <p>Metodologia cercetarii, Metode și tehnici în psihologia organizațională, Psihologie cognitivă aplicată</p>  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației    Cluj-Napoca  RO România     false MA în educație integrată <p>Integrarea copiilor cu dizabilități cognitive, Terapia limbajului</p>  Universitatea Babeș-Bolyai    Cluj-Napoca  RO România     false Licențiat în Psihopedagogie Specială <p>Psihopedagogia copiilor cu deficiențe mintale, Psihopedagogia copiilor cu deficiențe de auz, Psihopedagogia copiilor cu deficiențe vizuale, Psihopedagogia copiilor cu tulburări emoționale și comportamentale</p>  Universitatea Babeș-Bolyai    Cluj-Napoca  RO România     false Învățător  Școala Normală Gheorghe Șincai    Zalău  RO România      en engleză  C1 C1 B2 B2 B2   fr franceză  B2 B2 A2 A2 A2  <p>Organizare de tabere pentru copii, organizare echipe de cercetare, organizare work-shopuri și conferințe, organizare cursuri de formare pentru adulți </p>  <p>Office, Excel, SPSS 19, Amos 19</p>   B   <p>Persoane care pot da referințe</p><p>Profesor univ. dr. Vasile Preda, Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB</p><p><a href="mailto:vlp_2004&#64;yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow">vlp_2004&#64;yahoo.com</a></p><p>Distinguised Research Professor Paul J. Frick, PhD, Department of Psychology, Louisiana State University</p><p><a href="mailto:pfrick&#64;uno.edu" target="_blank" rel="nofollow">pfrick&#64;lsu.edu</a></p><p>Prof. univ. dr. Alois Gherguț, Departamentul de Științe ale Educației, UIAC Iași</p><p>  <a href="mailto:alois&#64;uiac.ro" target="_blank" rel="nofollow">alois&#64;uiac.ro</a></p>   Apartenenţa la organisme profesionale: <ul><li>American Psychological Association, International      Affiliate Member # 9410-7294 (2008)</li><li>Colegiul Psihologilor din România</li><li>Association for      Psychological Science, Member ID: 75588 (2008)</li><li>Asociaţia      Naţională Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (2008)</li><li>Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,      Relaxare şi Psihoterapie Ericksoniană (2006)</li><li>American Association for the      Advancement of Science (AAAS), primary section (2005)</li></ul>   Experinţă ca membru şi coordonator de proiecte <ul><li><p><strong>Proiecte      de cercetare – director de grant</strong></p><ul><li>Proiect finanţat în cadrul acordului de colaborare ştiinţifică şi tehnologică dintre Academia Română şi Valonia Bruxelles International (WBI)- Fondul Naţional de Cercetare Ştiinţifică Titlul proiectulului<b>: Efectele transparenţei codului ortografic şi ale capacității de procesare fonologică asupra învățării limbajului scris: o comparație între vorbitorii de limbă română şi franceză</b> Titlul în limba franceză:<b> Effets de la transparence de code ortographique et des capacites de traitement phonologique sur l&#39; apprentissage du langage ecrit: une comparaison entre locuteurs roumains et francophones</b></li><li><b><b>Granturi pentru tineri cercetători GTC 2016-UBB -30494</b> (câştigat, dar încă nefinanţat) -Rolul screening-ului trăsăturilor callous unemotional (CU) în practicile educaţionale bazate pe dovezi ştiinţifice la copiii de vârstă şcolară mică cu/fără dizabilitate intelectuală (DI) – director grant </b></li><li><b><em>Proiect de cercetare </em>PN_II_RU_PD cod CNCSIS 407 cu titlul:  Screeningul adolescenţilor cu trăsături callous unemotional (CU) din  centre de reeducare din România – procedură validată ştiinţific,  2010-2012 - director grant</b></li><li>Proiect de cercetare TD, tema 229, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)- Relaţia dintre capacitatea de recunoastere a expresiilor faciale, empatie şi riscul de apariţie a comportamentului violent- element pivotal în prevenţia comportamentului violent la vârsta pubertăţii- director grant</li></ul><p><strong>Proiecte      de cercetare și structurale – membru al echipei sau expert</strong></p><ul><li>Platforma de screening psihopedagogic si interventii interdisciplinare (terapie ocupationala asistata de animale) pentru imbogatirea socio-emotionala a copiilor cu autism si a familiilor lor,    Proiecte   colaborative de cercetare aplicativa-PCCA, 2014-2016 - Membru in echipa.</li><li>Educatia nonformala. Tot Educatie, coordonator    Fundatia   Noi Orizonturi, 2014, grant SEE - Expert. </li><li>Toate drepturile fundamentale pentru persoanele cu dizabilitati, Asociatia RENINCO, 2014, grant SEE - Expert.</li><li><em>Investeşte în oameni</em>- proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii&#34;, Domeniu major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă&#34;, Titlul proiectului  „Claudiopolis – orașul tinerilor. Program de  practică pentru elevi și studenți în domeniul științelor socio-umane, Contract POSDRU/161/2.1/G/142320 - Membru in echipa de Management.</li><li><em>Investeşte în oameni</em>-      proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional      pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea      învăţării pe tot parcursul vieţii cu       piaţa muncii&#34;, Domeniu major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la      şcoală la viaţa activă&#34;, Contract POSDRU/7/2.1/S/1-  responsabil practică în cadrul      subdomeniului psihopedagogie specială</li><li>Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC, Proiect POSDRU/87/1.3/S/63471, 2010-2013 - Expert.</li><li>Program <em>PHARE RO 2004/016-772.01.01.02. SubC19</em> (2007-2008)- formator naţional la disciplina Conceptul de      incluziune. Şcoala incluzivă</li><li>Proiect      de cercetare A, tema 1496, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)-      Dezvoltarea stilurilor cognitive şi modernizarea terapiilor ocupaţionale      prin utilizarea tehnologiilor de acces în educaţia incluzivă a elevilor şi      studenţilor cu deficienţe senzoriale - membru al echipei</li><li>Proiect      de cercetare A, tema 1527, cod CNCSIS : 2007 (finanţat de statul român)-      Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor prin aplicarea      modelului curricular bazat pe luarea de decizii în studiul integrat al      ştiinţelor naturii în învăţământul incluziv- membru al echipei</li><li>Proiect Socrates de tip Comenius 1.3. de dezvoltare      instituţională „<em>A School for everyone. The Integration of Students      with Special Needs in the Ordinary School</em>&#34;       (2002-2005)- Gr. Sc. Ch. Ind. Terapia Cluj-Napoca- membru al echipei de      coordonare.</li><li><strong>Proiecte Erasmus Plus</strong></li><li>Effective Education For People Working With Vulnerable Persons( EEPWVP-2015-1-MT01-KA 204 - 003 732) 2015-2018 - coordonator Romania</li><li> Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment (BAGMIVI 2014-1-ELO1-KA200-001631) - membru în echipă</li></ul><p><strong>Proiecte de tip      Comenius de formare continuă</strong></p><ul><li>Proiect Socrates de tip Comenius      2.2. C „<em>Group Dynamics and Social      Skills in a Classroom&#34;</em> (2005) -  director grant.</li></ul></li></ul>   Participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale <p><strong></strong></p><p><strong><em><strong></strong>a.</em></strong><strong><em>Conferințe și congrese internaţionale</em></strong></p><ul><li><em><span class="redactor-invisible-space"><em><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><b>5th All European Dyslexia Conference, 21-24 September, 2016, Modena, Italia - Reading performance of Romanian primary school age children with dyslexia- a work in progress<span class="redactor-invisible-space"> - David, C.V., Roşan, A., Gavril, L.</span></b></em></span></em></span></span></em></em></span></em></li><li><em><span class="redactor-invisible-space"><em><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><b><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><b><em><span class="redactor-invisible-space"><em><strong>Simpozionul Internațional Tinerii şi educaţia moral-religioasă în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuţia Bisericii la cultura universală</strong><strong>, </strong><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><strong></strong><b><strong>02-03 iunie 2016, Târgovişte, - Satisfacía faţă de viaţă şi formarea virtuţilor în contextul religiozităţii</strong></b></em></span></em></span></span></em></em></span></em></b></em></span></em></span></span></em></em></span></em></span></b></em></span></em></span></span></em></em></span></em><b><b></b><span class="redactor-invisible-space"></span><br /></b></li><li><em><span class="redactor-invisible-space"><em><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><b>The 15 th Internaţional Young People Church<strong> &amp; Society, 9-10 mai 2016, Alba Iulia  - Religiosity, Emotion, Virtue and Life Satisfaction - An Approach from the Perspective of Positive Psychology</strong><span class="redactor-invisible-space"></span></b></em></span></em></span></span></em></em></span></em></li><li><em><span class="redactor-invisible-space"><em><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em><b><strong><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em>8th edition of International Conference STATE &amp; SOCIETY IN EUROPE, 25.10. 2015-5.11.2015, Craiova - The Values in Action and Satisfaction in Life in the Context of Religious Faith - Roşan, A. <em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em>&amp;</em></span></span></span></em><span class="redactor-invisible-space"> Padure,M.</span></em></span></span></span></em></strong></b></em></span></em><b><strong><span class="redactor-invisible-space"></span><br /></strong></b></span></span></em></em></span></em></li><li><em><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><em><span class="redactor-invisible-space"><em>Congresul Internațional<strong> <i><b>„Cercetarea modernă în psihologie&#34;</b></i>, </strong><b><strong>04-07 iunie 2015, Sibiu, România</strong>. </b><strong>A Case Study on a Model of Neuropsychological Assessment of Math Learning Difficulties in a Student with ADHD, </strong><span class="redactor-invisible-space">David, C, Roşan, A</span></em></span></em><span class="redactor-invisible-space"></span></span></span></em></li><li><em></em><em>35th International Conference of Stress and Anxiety Research Anxiety (STAR), 2-4 July 2014, Cluj-Napoca, Romania / <a target="_blank" href="http://www.star2014.ro/" rel="nofollow">www.star2014.ro</a> –<strong> Coenyzme Q10 Forte influence on Heart Rate, glycemia, muscle soreness and muscle fatigue sensation in physical stres</strong><strong>s</strong>, autori: Jurcău, R., Jurcău, I., Roşan, A.,Colceriu, N., Ormenişan, S., Gîrlea, C .</em></li><li><em>The 5th Edition      of International Conference Alcoholism and Other Addictions, psychosocial,      social and historical issues -<strong>  </strong></em><em><strong>Associations of psychopatic traits and      substance abuse in adolescence</strong>, 15th-17th November 2013, Alba Iulia, România</em></li><li><em>International      Congress of Psychology </em>Modern      Research in Psychology-Trends and Prospects<em>,</em> Prospecting      Advanced Research in Health, Education and Social Sciences, 25.05.2012 -      27.05.2012,Sibiu, Romania – <strong><em>Callous Unemotional Traits, Aggression      and Psychopathology in Detained Adolescent Males</em></strong><strong>, </strong>co-autor Carmen      Costea-Bărluțiu<strong></strong></li><li><em>International      Congress of Psychology </em>Modern      Research in Psychology-Trends and Prospects<em>,</em> Prospecting      Advanced Research in Health, Education and Social Sciences, 25.05.2012 -      27.05.2012,Sibiu, Romania – <strong><em>Callous Unemotional Traits, Aggression      and Psychopathology in Detained Adolescent Males</em></strong><strong>, </strong>co-autor Carmen      Costea-Bărluțiu<strong></strong></li><li><em>International      Special Education Conference </em>Identification      and Assessment in Special Education<em>,</em> 9.05.2012 -      12.05.2012, Kyrenia, Cyprus – <strong><em>The Assessment of Aggression      in Adolescents with Visual Impairments</em></strong></li><li><em>The 12 th      European Congress of Psychology,</em> 4.07.2011 - 8.07.2011, Istanbul,      Turkey - <strong><em>The Screening Device of      Callous-Unemotional Traits of Adolescents from Juvenile Detention      Facilities in Romania, </em></strong><em>section </em><strong></strong>Personality and Individual Differences, p. 1072<strong></strong></li><li><em>XXIX International Congress of      Psychology,</em> 20.07.2008 - 25.07.2008, Berlin,      Germany - <strong><em>Adaptation      of Danva 2 ( Testul de analiza diagnostica a acuratetii recunoasterii non      verbale) in Romania</em></strong></li><li>Conferinţa      Internaţională <em>Tradiţii, valori şi      perspective în ştiinţele educaţiei,</em> mai 2008, Cluj-Napoca- <strong>Traseul în dezvoltare – un drum ce      uneori sfârşeşte violent !!!!</strong><strong></strong></li><li>9<sup>th</sup> World Conference on Injury Prevention      and Safety Promotion, March, 15-18 , 2008, Merida, Mexico, <strong>“<em>The      relationship between recognising facial expresions, empathy and violent      bevahiour occurence</em>&#34;</strong> <strong>(</strong>ID # 881)</li><li>Conferinta      internationala <em>Educatie si creativitate pentru o societate bazata pe      cunoastere</em>, noiembrie, 2007, Bucuresti <strong>Un posibil model      holistic si integrativ în explicarea comportamentului violent</strong> </li><li>Conferinţa      Internaţională <em>Tradiţii, valori şi      perspective în ştiinţele educaţiei,</em> mai 2007, Cluj-Napoca- <strong>Strategies of Improving      Relationships  between Teenagers      with Dissocial Behavioural Patterns and their Parents </strong></li><li>Conferinţa internaţională <em>Cultură, dezvoltare, identitate-perspective actuale</em>, octombrie      2006, Oradea -  <strong>The Relationship between Recognising the      Facial Expressions, Empathy and the Risk of Violent Behaviour Occurrence-      the Pivot Element in Preventing Violent Behaviour at the Age of Puberty</strong></li><li>Conferinţa internaţională <em>Copilul cu dificultăţi de învăţare în mileniul al III- lea</em><strong> ,</strong> 2006, Gura Humorului – <strong>Perspectivele educaţiei incluzive în      România mileniului al III- lea</strong></li></ul><p><strong><em>b.</em></strong><strong><em>Conferințe și congrese naționale</em></strong></p><ul><li>Conferința Națională cu participare internațională Educația specială de calitate - fundament al dezvoltării personalității, iunie, 2016, București</li><li>Conferinţa Screening, Diagnostic şi Evaluare a Tulburărilor /Dificultăţilor de învăţare. Spre un demers validat ştiinţific,Prezentări de lucrări: <strong>(1) Aspecte legislative privind intervenţiile psihopedagogice şi abordările educaţionale ale tulburărilor specifice de învăţare (TSI); (2) Dezvoltarea unor instrumente validate ştiinţific pentru evaluarea TSI. Studiu pilot (3) Studiu preliminar. Analiza abilităţilor de citire şi scriere ale elevilor din ciclu primar</strong>, Mai, 2016, Cluj-Napoca</li><li>Conferinţa Naţională Educaţia incluzivă pentru nevăzători-bariere şi oportunităţi, Aprilie, 2016, Cluj Napoca </li><li> Conferința națională Tulburări de voce și vorbire, aprilie, 2016, Cluj-Napoca – prezentare lucrare <strong>Repere   legislative IDEA privind tulburările de voce şi vorbire în mediul şcolar</strong></li><li>Conferința Națională Diversitatea noastră creativă - educația incluzivă, Timișoara, octombrie, 2015</li><li>Conferința națională Tulburări de voce și vorbire, - <strong>De ce am utiliza softurile în terapia tulburărilor de vorbire?</strong> <strong>Analiza soft Lumea sunetelor</strong>, aprilie, 2015, Cluj-Napoca</li><li>Conferinţa naţională de psihopedagogie specială şi consiliere şcolară  „SCRII pSihoPEdagog, CIteşti special, Oradea, februarie 2015, <strong>Evaluarea comportamentului adaptativ la elevii cu dizabilităţi- studiu de caz, </strong>co-autor Lorena Văetişi</li><li>Conferinţa naţională  Diversitatea noastră creativă – educaţia incluzivă - Timişoara Octombrie 2014. Prezentare lucrare:<strong> Evaluarea psihopedagogică - reper esenţial în educaţia incluzivă</strong>. </li><li>Conferinţa naţională Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 2014 - <strong>Aplicaţii ale modelului VIA în educaţia specială, </strong>co-autor Lorena Văetişi</li><li>Conferinţa naţională Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 2013 -<strong>Comportamentul adaptativ - element cheie în măsurarea competenţei personale în domeniul dizabilităţilor intelectuale</strong></li><li>Conferinţa naţională<strong> </strong>Paşi prin Incluziune - Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, decembrie, 2013 - <strong>S</strong><strong>tudiu privind educaţia specială şi incluzivă</strong> co-autori , Laura-Elena RUNCEANU, Carmen COSTEA-BĂRLUŢIU, Marian PĂDURE, Carolina BODEA-HAŢEGAN, Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI, Andrea HATHAZI</li><li>Conferinţa naţională finală, Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în managemntul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale  Bucureşti,aprilie , 2013, <strong><em>Inventarul trăsăturilor callous-unemotional (ICU)- un instrument util de evaluare psihologică a psihopatiei în cadrul expertizei psihiatrice medico-legale </em></strong>– prezentare poster</li><li>Conferinţa naţională ADICŢIA , Bucureşti,noiembrie , 2012, <strong><em>Rolul  testului MAYSI 2 (</em></strong><strong><em>Massachusets Youth Screening Device)</em></strong><strong>în screeningul psihopatiei și a abuzului de substanțe la adolescenții din centre de reeducare din România.</strong></li><li><strong></strong>Conferinţa naţională de Psihologia Sexualității, Cluj-Napoca, aprilie , 2012  - <strong><em>Evaluare și intervenție psihologică în abuzul sexual al persoanelor cu psihopatie</em></strong></li><li>Conferinţa naţională de Psihologia Sexualității, Cluj-Napoca, decembrie , 2011  - <strong><em>Factori de risc ai comportamentului sexual coercitiv- o analiză de clusteri</em></strong></li><li>Conferinţa naţională de Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca, noiembrie , 2010  - <strong><em>Date preliminare privind validarea bateriei de screening a  trăsăturilor Callous Unemotional (CU)</em></strong></li><li>Conferinţa naţională de Psihologie, Iaşi, septembrie , 2010  - <strong><em>Aspecte ale screeningului adolescenţilor cu trăsături Callous Unemotional (CU) din centre de reeducare din România</em></strong></li><li>Simpozionul naţional „Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând integrarea şcolară a copiilor cu CES<em>&#34;</em>, Cluj-Napoca, mai , 2009  - <strong><em>Aspecte pragmatice ale integrării</em></strong></li><li>Simpozionul naţional „Violenţa-cauzalitate şi perspective restaurative<em>&#34;</em>, Bucureşti, martie , 2009  - <strong><em>Violenţa juvenilă- o problemă fără soluţii?</em></strong></li><li>Conferinţa naţională  „Educaţie şi schimbare socială<em>&#34;</em>, Oradea, februarie , 2009  - <strong><em>Caracteristici ale emoţiilor primare la adolescenţii cu risc de manifestare </em> a <em>comportamentului violent</em></strong></li><li>Conferinţa naţională  „Universul sistemului Braille şi dinamica educaţiei speciale<em>&#34;</em>, Cluj-Napoca, ianuarie, 2009  - <strong><em>Program de dezvoltare a comportamentului responsabil</em></strong></li><li>Conferinţa naţională de psihopedagogie specială „Tendinţe psihopedagogice moderne în dezvoltarea abilităţilor de comunicare<em>&#34;</em>, Cluj-Napoca, octombrie,2008  - <strong><em>Testul de recunoastere a acurateţii nonverbale (DANVA 2) - un instrument util în screeningul comportamentului violent</em></strong></li><li>Conferinţa      internaţională de Psihologie Violenţa în familie: între stigmatizare,      acceptare socială şi intervenţie terapeutică<em>,</em> Iaşi, septembrie 2008 - <strong><em>Curriculum-ul pentru formarea      competenţei sociale – componentă de bază în prevenţia comportamentului      violent juvenil/ The curriculum for the formation of social competence –      main component in preventing juvenile violent behaviour</em></strong><strong></strong></li><li>Conferinta nationala de      psihologie şcolară, octombrie, 2007, Oradea -  <strong>Early Alliance- program eficient de      preventie a tulburarilor de comportament </strong>(co-autor Andrea Hathazi)</li><li>Conferinţa naţională de muzică corală, ediţia a      VII-a, iunie, 2007, Sinaia, organizată de Fundaţia culturală „Sound&#34; şi      Centrul Cultural European- <strong>Modalităţi      de stimulare a publicului pentru a participa la manifestări corale </strong>(co-autor      Dorina Cret)</li><li>Conferinţa naţională <em>Metodologia şi managementul educaţiei incluzive</em>, mai 2007,      Cluj- Napoca- <strong>Modalităţi      alternative de accesibilizare a mediului de învăţare a copilului cu nevoi      educaţionale speciale </strong>(co-autor Andrea Hathazi)</li><li>Conferinţa naţională <em>Perspective psihopedagogice în educaţia contemporană</em>, iunie      2007, Beclean- <strong>Modele explicative      ale comportamentului antisocial </strong></li><li>Simpozionul      cu tema <em>Metodologia si managementul      educatiei inclusive,</em> Cluj-Napoca, mai 2006 - <strong>Cum stabilim eficienţa unui program de prevenţie a violenţei      şcolare </strong><strong>?</strong></li><li>Simpozionul      cu tema <em>Metodologia si managementul      educatiei inclusive</em>, Cluj-Napoca, mai 2006- <strong>Noţiuni teoretice privind curriculumul şi adaptarea curriculară</strong><strong></strong></li><li>Simpozionul      cu tema <em>Metodologia si managementul      educatiei inclusive</em>, Cluj-Napoca, mai 2005- <strong>Cum funcţionează munca în echipa ?</strong> </li><li>Simpozion      aniversar <em>Terapii      corectiv-compensatorii la copiii cu deficiente multiple</em>,Cluj-Napoca      26-27 septembrie 2003 <strong>–„Evaluarea      competenţei sociale a puberului-premisă de baza în prevenţia      comportamentului violent&#34;</strong> </li><li>Simpozionul      cu tema <em>Orientari      Teoretico-Praxiologice în Recuperarea şi Integrarea Copiilor cu CES</em>,      Cluj-Napoca, noiembrie 2003 <strong>–„      Evaluarea competenţei sociale a puberului-premisă de bază în prevenţia      comportamentului violent&#34;</strong> </li><li>Simpozionul      cu tema <em>Orientari Teoretico-Praxiologice      in Recuperarea si Integrarea Copiilor cu CES</em>, Cluj-Napoca, noiembrie      2003 -<strong> Soluţii la problemele      şcolilor- proiectele de dezvoltare şcolară&#34;</strong> </li><li>Simpozionul<em> Interdisciplinaritate</em>, sectiunea-      Dimensiuni europene ale educatiei, Cluj-Napoca, iunie 2003 –„<strong>Soluţii la problemele şcolilor-      proiectele de dezvoltare şcolară&#34;</strong> </li><li>Simpozionul      cu tema <em>Orientari      Teoretico-Praxiologice in Recuperarea si Integrarea Copiilor cu CES</em>,      Cluj-Napoca, noiembrie 2002 –„<strong>Program      de prevenţie a comportamentului violent la vârsta şcolară mică&#34;</strong> </li><li>Conferinta      Nationala de Pedagogie, iunie 2000 – <strong>„Aspecte      ale orientării şi mobilităţii la adolescenţii nevăzători&#34;</strong></li></ul>   Prelegeri <ul><li><b>Screeningul şi evaluarea dislexiei cu probele de lectura MT , </b>Consfătuirile naţionale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământ special, septembrie, 2015, Alba - Iulia</li><li><b>Învăţământ special vs. Învăţământ incluziv - o abordare raţională, </b>Consfătuirile naţionale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământ special, septembrie, 2014, Sibiu</li><li><strong>To be or not to be... a psychopat </strong>în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2013</li><li><strong>Transcendenţa răului - o abordare umană </strong>în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2010 co-autor Dr. Liana Don , UMF Iuliu Haţieganu</li><li><strong>Ataşament şi/sau... relaţii romantice </strong>în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2009</li><li><strong>Imaginea divină în percepţia copiilor </strong>în cadrul Consfătuirilor naţionale ale inspectorilor de religie, Baia-Mare, august, 2008</li><li><strong>Agresivitatea socială – un posibil răspuns dat excluderii sociale </strong>în cadrul Zilelor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, martie, 2008</li><li><strong>Contextualizarea şi adaptarea programelor de educaţie religioasă nivelului de dezvoltare a copilului </strong>în cadrul Grupului de lucru pentru disciplina Religie, Patriarhia Română, Bucureşti, martie, 2008</li><li><strong>Argumente psihologice pentru un curriculum al educaţiei religioase, </strong>Valea Drăganului, februarie, 2008</li></ul>   Editoriale <ul><li><strong>Terrorist      behavior and the authority of attitudes - </strong>Revista Crima      Organizată şi Terorismul Azi, vol. 44, an VI, 2010<strong></strong></li></ul>   Premii și distincții <ul><li><strong>Premiul cercetării științifice pe anul 2011, Universitatea Babeș - Bolyai, nr. 20373/19.12.2011</strong></li></ul><p><strong></strong></p><ul><li><strong>Diplomă de excelență în domeniul prevenirii terorismului prin educație pe anul 2006, Institutul de Studii și Cercetări ale Terorismului</strong></li></ul><p><strong></strong></p>   Interviuri publicate <ul><li>Rubrica Cultura PSI în Revista CULTURA, revistacultura.ro2016, 2017<br /><strong></strong></li><li><strong>Atașamentul      în relația de cuplu – </strong>Național Magazin, ianuarie 2012, <a href="http://www.national-magazin.ro/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.national-magazin.ro</a><strong></strong></li></ul>   Adaptare și etalonare de teste: <ul><li><strong><em>Probele de lectură MT-2 (Cornoldi şi Colpo, 2011, 2012) - investigator principal</em></strong></li><li><strong><em>Bateria de evaluare a dislexiei şi disgrafiei de dezvoltare- DDE-2 (Sartori, Job, Tressoldi, 2007, 2014)<strong><em>- investigator principal</em></strong><span class="redactor-invisible-space"></span></em></strong></li><li><strong><em>Testul de recunoaștere a acurateții non – verbale ( The Diagnostic Analisys of Nonverbal Behavior - DANVA 2) pentru vârsta 14-18 ani, variantă soft</em></strong></li><li><strong><em>Bateria de screening pentru tineri </em></strong><strong><em>Massachusetts (Massachusetts Youth Screening Device- MAYSY-2, Grisso &amp; Barnum,2000), varianta soft</em></strong></li><li><strong><em>Screeningul procesului antisocial (Antisocial Process Screening Device – APSD,Frick &amp; Hare, 2001)</em></strong></li><li><strong><em>Scala de conflicte interpersonale ( Peer Conflict Scale – PCS, Marsee &amp; Frick, 2007)</em></strong></li><li><strong><em>Inventarul trăsăturilor callous- unemotional ( Inventory of Callous-Unemotional Traits – ICU, Frick, 2004) link </em></strong><strong><em><a href="http://psyc.uno.edu/Frick%20Lab/ICU/ICU%20Translations%209-16-2011.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://psyc.uno.edu/Frick%20Lab/ICU/ICU%20Translations%209-16-2011.pdf</a></em></strong></li></ul>   LISTA  LUCRĂRILOR  ŞTIINŢIFICE <p><strong><em>CĂRŢI</em></strong></p><ul><li><b> </b><em><em><em>Roşan, A, </em></em></em><em>Timiş,V., Hagău, G.</em> (2016) – Educaţie şi formare în contextul provocărilor lumii contemporane, Ed. Limes, Cluj-Napoca</li><li><em>Roşan, A. (coord.)(2015). Psihopedagogie Specială. Modele de Evaluare şi Intervenţie, Editura Polirom, Iaşi.</em></li><li><em><em>Roşan, A. (coord.)(2013). Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Departamentul de Psihopedagogie Specială, volum online </em></em><em><a href="http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/" target="_blank" rel="nofollow">http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/</a></em><em></em><em></em></li><li><em>Roșan, A., Anca, M.D., Hațegan, C. (2012). Opiniile cadrelor didactice cadrelor didactice asupra deficitului de atenție cu hiperactivitate – perspective psihopedagogice, Editura Mirton, Timișoara</em></li><li>Roşan, A. (2009). <em>Comportamentul violent-strategii de screening şi intervenţie</em> , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca</li><li>Roşan, A., Marcu, S. (2007). <em>Învăţăm împreună – repere metodologice în educaţia incluzivă</em> , Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca</li><li>Roşan, A. (2006). <em>Violenţa juvenilă şcolară- teorie, prevenţie şi intervenţie integrativă</em>, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca</li></ul><p><strong><em>STUDII ÎN VOLUME</em></strong></p><ul><li><b><strong>Roșan, A.</strong> </b>&amp; Pădure, M. (in press) <i>The Values in Action and Satisfaction in Life in the Context of Religious Faith</i> în Paradigma creştină a unei Europe a unei Europe Unite. Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi, Ed. Mitropoliei Olteniei </li><li>Roşan, A (2016). Evaluarea psihopedagogică - reper esenţial în educaţia incluzivă<strong></strong><b><strong> î<strong>n Roşan, A</strong>.,</strong> </b>Timiş, V., Hagău, I. (2016) – Educaţie şi formare în contextul provocărilor lumii contemporane, Ed. Limes, Cluj-Napoca </li><li>Roşan, A. (2016). Religiozitate, emoţie, virtute şi satisfacţie faţă de  viaţă - o abordare din perspectiva psihologiei pozitive, Ed.  Reîntregirea, Alba Iulia, pag. 351-370</li><li>Roşan, A. (2015). Abordarea pozitivă a dizabilităţii: evaluare şi intervenţie în Lazăr, T.D., Vereş, V.A., Băban, A. - Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri, Cluj-Napoca, Ed. Univ. Babeş-Bolyai, pag. 113-120</li><li>Roşan, A. (2015), Câteva reflecţii psihologice privind emoţia şi virtutea într-o sociologie a seninătăţii, în Iluţ, P. (coord), Dragoste, familie şi solidaritate umană. Spre o sociologie a seninătăţii, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 264-271</li><li>Roşan, A., Bălaş Baconschi, C. (2015). Dizabilitatea intelectuală în Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 99-123.</li><li>Hathazi, A., Roşan, A. (2015). Sindromul Down în Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 322-339.</li><li>Moldovan, I., Roşan, A. (2015). Bâlbâiala – modele de evaluare şi intervenţie în Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 340-384</li><li>Roşan, A. (2015), Deficitul de atenţie cu/fără hiperactivitate Roşan, A. (coord.), Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare şi intervenţie, Ed. Polirom, Iaşi, pag. 385-410</li><li>Roşan, A. (2014). Valenţele terapeutice ale indicilor socioemoţionali în contextual deficienţelor de auz ,  în Bodea-Hategan, C. (coord.), Abordări terapeutice ale limbajului. Perspective actuale, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, p.21-30.</li><li>Leş, A., Vaida, H., Rosan, A.(2014) – Au nevoie judecătorii, procurorii şi jurisţii în actul justiţional de beneficiile psihologiei criminologice, respectiv al expertizei psiho-criminologice în spaţiul legii civile şi penale ? Câteva consideraţii şi repere în Stănoiu, R. M., Stănişor, E., Preda, A., Sima, C., Teodorescu, V (coord). Criminalitatea şi mediul, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, pag. 168-182 </li><li>Rosan,   A.M, Costea Bărluţiu, C<strong>. -</strong><em>Callous Unemotionaltraits, Aggression<em> Psychopatology in Detained Adolescent </em></em><em><em>Males </em></em><em>în Milcu,   M., Achim, J. Neves de Jesus (2014). Individuals, Social And Work Groups   Organizations: Modern Research In Applied Psychology, Ed. Universitară,   doi:10.5682/9786062800130, pag.233-243.</em></li><li>Rosan,      A.(2013). Proceduri de screening ale psihopatiei în agresivitate  în Iluţ, P (coord)În căutare de principii      . Epistemologie şi metodologie socială aplicată, pag. 225-250, , Ed.      Polirom, Iaşi</li><li>Rosan,      A.(2013) – <em>Inventarul trăsăturilor      callous-unemotional (ICU)- un instrument util de evaluare psihologică a      psihopatiei în cadrul expertizei psihiatrice medico-legale, pag. 21-29, </em>Ed.      Timpul,Iaşi</li><li><em></em></li><li><em>Acceptare socială şi strategii de rezolvare a      comportamentelor agresive în peer grupuri </em>în Anca, M. (coord). (2010). Psihopedagogia specială între practică      şi cercetare, vol II Ed. PUC, Cluj-Napoca</li><li><em>Caracteristici ale emoțiilor primare la adolescenții      cu risc de manifestare a comportamentului violent (2010) </em>în Băltățescu, S., Chipea, F., Cioară, I., Hatos,      A., Săveanu, S. (coord..). Educație și schimbare sociale. Perspective      sociologice și comunicaționale, p. 245 - 250 Ed. Universității din Oradea,      Oradea</li><li><em>Repere ale interventiei psihopedagogice in      alexitimie </em>în Preda, V. (coord).      (2010). Dinamica educatiei speciale, p. 275 - 284 Ed. PUC, Cluj-Napoca</li><li><em>Violenţa mass-media- catarsis versus influenţe      negative </em>în Anca, M. (coord). (2009).      Tendinţe psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare,      vol II Ed. PUC, Cluj-Napoca</li><li><em>Testul de recunoaştere a acurateţii nonverbale      (DANVA 2)- un instrument util în screeningul comporatmentului violent</em> în Anca, M. (coord). (2009). Tendinţe psihopedagogice      moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, p. 33 - 44 vol I Ed.      PUC, Cluj-Napoca</li><li><em>The  family as a potential risk factor in      generting antisocial behaviors during adolescence /Familia-potenţial      factor de risc în comportamentul antisocial la vârsta pubertăţii </em> în Ilut P., V. (coord.). (2008). Stări şi fenomene ale spaţiului domestic în      România/ Dimensions of Domestic Space in Romania, ISBN 978-973-610-666-8,      p.269-285  Ed. Presa Universitara      Clujeana, Cluj-Napoca</li><li><em>Consecinţe      ale expunerii la violenţă în copilăria mică asupra dezvoltării      neurobiologice</em> în Preda, V. (coord.). (2007). Elemente de      psihopedagogie specială p. 69-92, Ed. Eikon, Cluj-Napoca</li><li><em>Strategii      de optimizare a relaţiei dintre puberii cu comportament dissocial şi      părinţii lor.</em> (2007<em>)</em> în      volumul conferinţei internaţionale <em>Tradiţii,      valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, </em>p.219-223,Ed. Casa      Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca</li><li><em>The Relationship between Recognising the Facial Expressions, Empathy and the Risk of Violent Behaviour Occurrence- the Pivot Element in Preventing Violent Behaviour at the Age of Puberty (2006) </em>în volumul conferinţei internaţionaleCultură, dezvoltare, identitate-perspective actuale</li></ul><p><strong>  STUDII ÎN REVISTE</strong>  </p><ul><li><em>Roşan, A., Văetişi, L. - Evaluarea comportamentului adaptativ la elevii cu dizabilităţi. Studiu de caz, Revista Psihopedagogiei Speciale, Vol IV, Nr. 5/2015<br /></em></li><li><em>Rosan, A., Frick, J. P., Gottlieb, A. K., Făşicaru, L. - Callous-Unemotional Traits and Anxiety in a Sample of Detained Adolescents in Romania, Journal of Evidence-Based Psychotherapies, Vol 15,1, 2015, p. 81-97.</em></li><li><em>Associations      between Callous-Unemotional Traits, Aggression and Psychopatology in      Detained Adolescent Males in Journal of Cognitive and Behavioral      Psychoterapies, Vol. 13, No. 2, September 2013, p. 397-407</em></li><li><em>The      Paranoid Personality Disorder of Iran</em><em>&#39;s President Mahmoud Ahmadinejad, Crima Organizat</em><em>ă și Terorismul azi, Vol. 47, an VIII,      2012, p. 23 - 26 autor principal Delcea, C., co-autor Dan Octavian Rusu</em></li><li><em>Types      of Aggression in Adolescents with High and Low Callous Unemotional      Traits,  STUDIA</em> <em>UNIVERSITATIS Babes-Bolyai</em> Series      &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 2/ 2011, p. 107-119</li><li><em>Psihodiagnostic      și evaluare clinică în tulburările sexuale în JURNAL IPPS</em>, vol 2,      Nr. 4-8, mai-septembrie 2010, ISSN 2069-9077</li><li><em>The      Analysis of Errors in Facial Expressions Recognition based on DANVA 2,      STUDIA</em>      <em>UNIVERSITATIS Babes-Bolyai</em>      Series &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 1/ 2010, p. 201-213</li><li><em>Comportamente orientate spre scop între dezbatere      şi practică didactică</em>, Journal of      Didactics, Volume 1, No. 2, May      2010- co-autor- Casian Popa, p. 208 - 213</li><li><em>Mass      media şi terorism. Cum percepem terorismul ?</em>, Revista Crima      Organizată şi Terorismul Azi, vol. 42, an V, 2009, pag. 19-25</li><li><em>The      characteristics of school violence in urban and rural area STUDIA</em> <em>UNIVERSITATIS Babes-Bolyai</em> Series      &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 1/ 2009, p. 101-114</li><li><em>L&#39; effet      de framing et les biais heuristiques- fautes à eviter dans la </em><em>construction </em><em>du curriculum de l&#39; éducation      environnementale </em>în <em>STUDIA</em>      <em>UNIVERSITATIS Babes-Bolyai</em>      Series &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 1/ 2008, p. 109-117</li><li><em>Adaptation of      Danva 2  in Romania </em>(2008),      International Journal of Psychology, Volume 43, June/August 2008, ISSN      0020-75944, proceedings ISI</li><li><em>Improvements      Approaches for the  Social      Functioning of Persons with Mental Retardation Behaviour  </em> în <em>STUDIA</em>      <em>UNIVERSITATIS Babes-Bolyai</em>      Series &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 1/ 2007, p. 47-58</li><li><em>Repere      metodologice pentru o educaţie anti-violenţă</em> în Anuarul      Institutului de Pregătire Didactică, din Cluj-Napoca, Universitatea      Babeş-Bolyai, 1/2006, p. 237-249</li><li><em>Assessing      the Efficiency of a Programme for Preventing School Violent Behaviour  </em> în <em>STUDIA</em>      <em>UNIVERSITATIS  Babes-Bolyai</em> Series      &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 2/ 2006, p. 125-131</li><li><em>Cooperative      Learning- an Efficient Approach for Academic Achievement</em> in<em> STUDIA UNIVERSITATIS Babes-Bolyai </em>Series      &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;, L.I., 1/ 2006, p.33-40</li><li><em>Multi-factorial      Etiology of Puber&#39;s Violent Behavior</em> în <em>STUDIA UNIVERSITATIS Babes-Bolyai      Series &#34;Psychologia-Paedagogia&#34;</em>, L.I., 1/2005, p. 13-22</li><li><em>Program      de prevenţie a comportamentului antisocial la vârsta şcolară mică</em> în  Societate şi Handicap, Institutul      Naţional de Prevenire şi Combatere a Excluziunii Sociale a Persoanelor cu      Handicap, anulVII (XIV), Nr. 2/2004, p. 74 – 89</li></ul><p><strong>Cursuri de formare (format electronic)</strong></p><ul><li>Roşan, A., Delcea, C. (2011). Psihodiagnostic şi evaluare clinică în tulburările sexuale, Ed. IPPS Cluj-Napoca, 125 pag.,ISBN: 978 – 973-0-10922-1, acreditat COPSI</li></ul>   Formator <ul><li>Cursul postuniversitar Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.</li><li>Programul de dezvoltare profesională în educaţia incluzivă/specială, program acreditat CNFP, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.</li><li>Curs „Psihodiagnostic și evaluare clinică în tulburările sexuale, IPPS, acreditat COPSI</li><li>Curs Psihosexualitatea masculină și      feminină, acreditat COPSI</li><li>Curs Terapia tulburărilor sexuale,      IPPS, acreditat COPSI</li><li>Curs „Educaţie specială”,      Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi      Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială</li><li>Curs pentru profesorii de sprijin,      Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi      Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială</li><li>Tutore la disciplina Fundamentele      Psihopedagogie Speciale în cadrul Proiectului pentru Învăţământ Rural</li><li>Curs „Abordări moderne în terapia      limbajului”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de      Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială</li><li>Curs „Conceptul de incluziune. Şcoală      incluzivă” în cadrul Program <em>PHARE RO      2004/016-772.01.01.02. SubC19</em> (2007-2008)</li><li>Curs Cunoaşterea personalităţii      elevilor şi a grupului în cadrul „EduExpert”, proiect acreditat la nivel      national de formare continua a personalului didactic din invatamantul      preuniversitar</li><li>Curs pentru preoţi şi profesori de      religie “Valenţe cognitiv- comportamentale, eclesiale şi sociale ale      educaţiei religioase şi moral-civice”, Universitatea „Babeş-Bolyai”      Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei</li><li>Curs pentru preoţi şi profesori de      religie „BISERICĂ-EDUCAŢIE-CIVISM- atitudini, convergenţe, civism”,      Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei</li><li>Curs pentru preoţi şi profesori de      religie „METODE MODERNE DE PREDARE ÎNVĂŢARE UTILIZATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL      CATEHETIC”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de      Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei</li></ul> 



