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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Drugaş Ioan-Marius 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) mdrugas@uoradea.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular seminarii Istoria psihologiei, Psihologie organizaţională şi managerială, Psihologia personalităţii 
Activităţi de orientare şi consiliere în carieră, în calitate de îndrumător de an, specializarea Psihologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada  2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular seminarii Istoria psihologiei, Psihologie organizaţională şi managerială, Psihologia personalităţii 
Activităţi de orientare şi consiliere în carieră, în calitate de îndrumător de an, specializarea Psihologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada  2009- 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular curs şi seminarii Istoria psihologiei, Psihologie organizaţională şi managerială; titular seminarii 
Psihologia personalităţii 
Activităţi de orientare şi consiliere în carieră, în calitate de îndrumător de an, specializarea Psihologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada  2015-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular curs şi seminarii Istoria psihologiei, Psihologie organizaţională şi managerială, Abordări şi 
modele ale personalităţii; titular seminarii Psihologia personalităţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Psihologie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2013-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Psiholog cu drept de liberă practică, treapta de specializare principal, Comisia de Psihologie 
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor din România 

Perioada 2005-2008 

mailto:mdrugas@uoradea.ro
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Calificarea / diploma obţinută Doctor în Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluij Napoca, Şcoala Doctorală (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei) 

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Master în Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat, specializarea învăţători-educatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea, specializarea învăţător – educator 

Formare profesională continuă  

Perioada mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al Cursului de formare profesională continuă "Curs introductiv de analiză statistică. De la 
teorie la practică" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în analiza primară a datelor, interpretarea rezultatelor testelor statistice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari 

Perioada aprilie 2012-aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Curs postdoctoral, "Expertiza medico-legală psihiatrică", modulul 2 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihiatrie medico-legală; competenţe: Rolul psihologului în comisiile de expertiză medico-legală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Medicină Legală Iaşi 

Perioada februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută atestat, program de formare continuă în Didactica predării disciplinelor psihopedagogice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica specialităţii; Elemente de proiectare didactică; Coaching-ul 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-
Napoca, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea "1 Decembrie 
1918" din Alba Iulia 

Perioada 12 noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al workshop-ului " Proceduri de etalonare şi determinare a fidelităţii instrumentelor 
psihologice." 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în utilizarea programelor de calcul statistic în vederea determinării caracteristicilor 
psihometrice ale instrumentelor psihologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari 

Perioada 2-21 iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs postdoctoral, "Expertiza medico-legală psihiatrică", modulul 1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul cercetării avansate, Etică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Medicină Legală Iaşi 

Perioada octombrie 2010 Oradea, noiembrie 2010 Brăila, februarie 2011 Piteşti, aprilie 2011 Oradea 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al Cursului de formare profesională continuă "Curs introductiv de analiză statistică. 
Aplicaţii în SPSS" 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în analiza primară a datelor, interpretarea rezultatelor testelor statistice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari 

Perioada 26-27 mai 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al workshop-ului "Educaţia centrată pe student" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea în educaţia centrată pe student 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 

Perioada 27 octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Organizator al workshop-ului "Statistică aplicată în domeniul psihologiei educaţionale" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza primară a datelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari 

Perioada 18-21 mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare, workshop "Metode de analiză computerizată a datelor" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza primară a datelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş*Bolyai" Cluj-Napoca 

Perioada 18-21 mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare, workshop "Diagnoza emoţiilor în context organizaţional. Abordări 
metodologice" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

diagnoza emoţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş*Bolyai" Cluj-Napoca 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B 2 
Utilizator 

experimentat 
B 2 

Utilizator 
experimentat 

C 1 
Utilizator 

experimentat 
C 1 

Utilizator 
experimentat 

B 2 
Utilizator 

experimentat 

  Certificate of Language Ability (English), Alpha Centre, „Babeş-Bolyai” University Cluj Napoca 522/20.07.2005 

Limba franceză  B 1 
Utilizator 

independent 
B 1 

Utilizator 
independent 

B 1 
Utilizator 

independent 
B 1 

Utilizator 
independent 

B 1 
Utilizator 

independent 

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

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de conducere/organizare/coordonare/control, dobândite în calitate de Director al 
Departamentului de Psihologie, începând cu octombrie 2015 
Competenţe de organizare şi conducere dobândite în poziţiile de responsabil al activităţilor de 
admitere, sesiunile 2011 şi 2012, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Design web, ca membru în cadrul grantului câştigat prin concurs, finanţator: The International Deaf 
Children’s Society prin Small Grants Programme, titlul "Familiile cu copii deficienţi de auz", membru în 
echipa de proiect (responsabil IT). Valoare grant: 5.000 lire sterline (25.910 lei), Număr de membri: 5. 

Design web, ca administrator al site-ului oficial al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcoari şi al 
www.carti-de-psihologie.ro 

Prelucrarea informatizată a datelor, ca participant şi organizator al unor workshop-uri şi cursuri de 
formare profesională continuă în acest domeniu 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe se pot obţine de la prof. univ. dr. Simona Trip, Universitatea din Oradea, Departamentul de 
Psihologie; e-mail: spopa@uoradea.ro 

  

Anexe - 

 
18.04.2018         conf. univ. dr. Marius Drugaş 

http://www.carti-de-psihologie.ro/
mailto:spopa@uoradea.ro

