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FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
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CURRICULUM  VITAE 
 

 

1. Nume:  SAS 

2. Prenume:  CECILIA MARIA 

 

3. Studii:  

Liceul teoretic Popeşti Universitatea „Babeş-Bolyai”, 

Cluj-Napoca 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-

Napoca 

Septembrie 1969- 

Iunie, 1973 

Octombrie, 1973 

Iulie, 1977 

Octombrie, 2000 

Iulie, 2005 

Diplomă de bacalaureat Diplomă de licenţă Diplomă de doctor în 

Ştiinţe ale educaţiei 

 

 

4. Titlul ştiinţific: conferențiar  universitar 

 

5. Experienţa profesională: 

 

Perioada: Locul: Instituţia: Funcţia: Descriere: 

Iulie, 2016 - 

prezent 
Oradea 

Universitatea din 

Oradea 

Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane 

 

Conf.univ.dr. 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

 Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale, 

organizarea unor Şcoli de vară etc. 

 Susţinerea cursurilor de pregătire a examenelor 

pentru obţinerea gradului didactic II 

 Membră în Comisiile de acordare a gradelor 

didactice, membră în Comisia de evaluare a 
studiilor,  îndrumarea lucrărilor ştiinţifice de 

obţinere a gradului didactic I – profesori pentru 

ciclul primar şi preşcolar, etc. 

 Membră în comisiile de evaluare la finalizarea 

studiilor 

 Îndrumarea lucrărilor de licenţă şi dizertaţiilor 

masterale 

http://www.uoradea.ro/
http://www.socioumane.ro/
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 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu 

materiale-suport pentru activitatea didactică 

 Membră a Centrului de cercetare şi inovare în 

Ştiinţele educaţiei din cadrul Universităţii din 
Oradea 

martie, 

2016 – 

iunie, 2016 

Oradea 

Universitatea din 

Oradea 

Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane 

 

Decan 

interimar 

Coordonarea activităţilor din cadrul FSSU în 

conformitate cu atribuţiile funcţiei. 

 

2012-

martie, 

2016 

 
 

. 

 

 
 

 

Oradea 

Universitatea din 

Oradea 

 
 

Facultatea de Ştiinţe 

Socio-Umane 
Departamentul de 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Prodecan 

conf univ. dr. 

Coordonarea activităţilor privind procesul de 
învăţământ, responsabil programe postuniversitare 

de formare şi dezvoltare continuă, 
 

 Îndrumare şi control privind elaborarea 

Planurilor de învăţământ, a Fişelor disciplinelor, 

Statelor de funcţii etc 

2010 – 2012 Oradea 

 

Universitatea din 
Oradea 

Facultatea de Ştiinţe 

Socio-Umane 
Departamentul de 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Directorul 

Centrului de 

educaţie 

continuă şi 
dezvoltare a 

resurselor 

umane 
(CECDRU 

Activitate de coordonare a programelor 

postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă, activitate didactică şi de 

cercetare  

 Contribuţii la elaborarea Regulamentului de 

funcţionare a CECDRU 

 Coordonarea activităţii Consiliului de educaţie 

continuă 

 Coordonarea activităţilor privind Cadrul naţional 

al calificărilor la nivelul Universităţii din Oradea 

 Instruirea membrilor Consliliului de educaţie 

continuă pe problematica educaţiei şi formării 

continue 

 Realizarea studiilor privind nevoile de 

perfecţionare în cadrul Universităţii din Oradea 

 Coordonarea Rapoartelor de autoevaluare pentru 

programele de perfecţionare postuniversitară 

propuse de CECDRU 

2009-prezent Oradea 

Universitatea din 

Oradea, Facultatea 

de Ştiinţe Socio-
Umane, 

Departamentul de 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Conf. dr. 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

 Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale, organizarea unor Şcoli de vară 
etc. 

 Susţinerea cursurilor de pregătire a examenelor 

pentru obţinerea definitivatului şi a gradului 

didactic II 

 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu 

materiale-suport pentru activitatea didactică 

 Membră în Comisiile de acordare a gradelor 

didactice, membră în Comisia de evaluare a 

studiilor,  îndrumarea lucrărilor ştiinţifice de 
obţinere a gradului didactic I – profesori pentru 

ciclul primar şi preşcolar, etc. 

 Membră în comisiile de evaluare la finalizarea 

studiilor 

 Îndrumarea lucrărilor de licenţă şi dizertaţiilor 

masterale 
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 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu 

materiale-suport pentru activitatea didactică 

 Membră a Centrului de cercetare şi inovare în 

Ştiinţele educaţiei din cadrul Universităţii din 
Oradea 

 Membră în Colegiul de redacţie al Revistei de 

Psihologie educaţională 

2005-2008 Oradea 

Universitatea din 

Oradea, Facultatea 

de Ştiinţe Socio-

Umane, 
Departamentul de 

Ştiinţe ale Educaţiei 

Director 

Al Catedrei 
de Ştiinţe ale 

educaţiei 

Lect. Dr. 

 Coordonarea activităţilor la nivelul catedrei în 

calitate de responsabil de catedră, în contextul 

înfiinţării la nivelul facultăţii de Ştiinţe Socio-
Umane a specializării Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar şi a restructurării domeniiilor 

de studii (Bologna) 

 Alcătuirea Planurilor de învăţământ pentru 

specializările Psihopedagogie specială şi 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în 

conformitate cu reglementările presupuse de 

adoptarea sistemului de pregătire Bologna 

 Elaborarea profilului de competenţă al 

absolvenţilor celor două specializări aferente 

domeniului (Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar şi Psihopedagogie specială) 

 Membră în comisiile de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice la nivelul catedrei 

 Înfiinţarea şi dotarea Laboratorului 

multifuncţional de Tehnologie didactică şi a 

Laboratorului de Psihodiagnostic (în colaborare 
cu Catedra de Psihologie) 

 Dotarea cabinetelor cu mijloace didactice 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

2004-2005 Oradea 

Universitatea din 

Oradea, Facultatea 

de Ştiinţe Socio-
Umane 

Departamentul de 

Psihologie 

Lect.dr. 

 Activităţi didactice 

 Activităţi de cercetare  

 Activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice 

 Îndrumarea lucrărilor de absolvire şi de licenţă 

1996-2004 Oradea 

Universitatea din 
Oradea – Colegiul 

universitar de 

institutori 

Lector - 
asociat 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

 Coordonarea lucrărilor de absolvire 

 Cursuri de pregătire pentru obţinerea gradele 

didactice – Gradul II şi Gradul I 

  Membru în comisiile de finalizare a studiilor, în 

comisiile de acordare a gradelor didactice 

1995-2003 Oradea 

Universitatea 

„Babaeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, 

extensia universitară 

Oradea 

Lector - 

asociat 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

 Coordonarea lucrărilor de absolvire 

 Îndrumarea grupelor de studenţi 

1994-1997 Oradea 

Universitatea 
„Emanuel” din 

Oradea 

Lector - 

asociat 

 Activităţi didactice şi de cercetare 

 Coordonarea lucrărilor de absolvire 

 Îndrumarea grupelor de studenţi 
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1987–2004
1
 Oradea 

Liceul Pedagogic 

”Iosif Vulcan” 
Oradea 

Prof.gr. I 

 Activităţi didactice 

 Responsabila Catedrei de pedagogie-psihologie  

 1993 – 1996 - Responsabila Cercului pedagogic al 

diriginţilor din liceele judeţului Bihor 

 1990-1993 - Responsabila comisiei diriginţilor din liceu  

 Membră a Comisiei Naţionale a profesorilor de 

pedagogie-psihologie din Liceele pedagogice 

 Membră a Comisiei Naţionale de elaborare a 

programelor şcolare la disciplinele psihopedagogice  

pentru Liceele pedagogice  

 Membră a Colegiului de redacţie al revistei 

„Învăţământul primar”, Editura Discipol, Bucureşti  

 Lector la cursurile destinate perfecţionării 

învăţătorilor/profesorilor organizate de CCD şi 

Universitatea din Oradea 

 Coordonator ştiinţific al Cercului de cercetare 

psihopedagogică al elevilor din Liceul Pedagogic, 

participări şi premii la sesiuni interjudeţene de 
comunicări ştiinţifice organizate pentru elevii din 

Liceele pedagogice (Arad şi Cluj-Napoca, 1996, 1997, 

1998) 

 Redactor - coordonator al Revistei elevilor din Liceul 

Pedagogic  

 Îndrumarea lucrărilor metodico-ştiinţifice elaborate de 

educatoare şi învăţători, în vederea obţinerii gradului 

didactic I, susţinerea cursurilor de perfecţionare pentru 

educatoare şi învăţători, judeţul Bihor şi Satu-Mare 

 Coordonarea activităţii elevilor din grupele de 

excelenţă, participare şi premii obţinute la etapele 
naţionale ale Olimpiadelor de pedagogie-psihologie, 

Licee pedagogice 

 Nominalizare de către MEC ca participant la sesiunea 

din decembrie, 2002 a Parlamentului European de la 
Strasbourg, reuniune cu tema „Convenţia pentru viitorul 

Europei”, alături de olimpicii la faza naţională a 

olimpiadelor şcolare 
 Predare-învăţare – evaluare / discipline 

psihopedagogice 

 Coordonarea activităţii de practică pedagogică la 

nivelul liceului 

 Coordonarea echipei de profesori metodişti şi a 

mentorilor de practică pedagogică la nivelul liceului 

 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare 

psihopedagogică pentru învăţători şi educatoare pe toată 
perioada în care Liceul pedagogic a deţinut calitatea de 

instituţie organizatoare a acestor cursuri 

 calificativ „Foarte bine” obţinut  la nivelul fiecărui an 

de activitate 

1982-1987 Oradea 

 
 

 

 
 

 

 
 

Profesor gradul 

II 

Psihopedagog la Laboratorul Judeţean de orientare 
şcolară şi profesională / 

 Amenajarea şi dotarea laboratorului judeţean OSP cu 

materiale informative şi probe/teste de cunoaştere 

psihologică 

 Elaborarea de materiale documentare pentru OSP a 

elevilor (pliante, buletine de informare, chestionare de 

interese şi opţiuni, etc.) 

 Organizarea de lecţii şi cursuri pe teme de OSP pentru 

                                                
1
 Din anul 1996, lector titular prin concurs şi la Universitatea din Oradea, Colegiul universitar de institutori 
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Înspectoratul şcolar 

Judeţean Bihor/ 

Laboratorul 
judeţean de OSP 

elevi şi profesori-diriginţi, lectorate cu părinţii 

 Studii şi cercetări pe teme de OSP prezentate la sesiuni 

de comunicări ştiinţifice, cercuri pedagogice, comisii 

metodice din şcolile judeţului Bihor 

 Susţinerea unor prelegeri pe teme de OSP, de pedagogie 

şi psihologie a copilului pentru  învăţători şi profesori-

diriginţi 

 Activitate de îndrumare şi control desfăşurată în şcolile 

judeţului Bihor, sub coordonarea ISJ, pe probleme ale 

activităţii educative 

 Îndrumare şi control a activităţii diriginţilor 

 Activităţi de consiliere a cadrelor didactice, elevilor şi 

părinţilor privind orientarea şcolară şi profesională 

 Activităţi de cercetare privind orientarea în carieră a 

elevilor 

1977-1982 Tileagd 

Școala Ajutătoare 

Profesor 

Profesor psihpedagog 

 Activităţi de predare-învăţare-evaluare 

 Activităţi specifice de intervenţie psihopedagogică 

 Responsabila comisiei interne de diagnostic şi triere  a 
copiilor cu handicap de intelect 

 Responsabila comisiei diriginţilor  

 Membră a Comisiei judeţene de diagnostic şi triere a 

copiilor cu handicap de intelect 

 

6. Locul de muncă actual şi funcţia: 
 - Universitatea din Oradea,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
-  conferențiar universitar doctor 

 

7 .Vechime la locul de muncă actual:  18 ani 

 

 

 

Oradea,          conf.univ.dr. Cecilia Sas 

Data........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Lucrări publicate  / vezi lista de lucrări 
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9. Membru al asociaţiilor profesionale:  
- membru fondator al Asociației naționale a psihologilor școlari/ Oradea 

- membru al Asociației pentru Educație și Formare "TopFormalis", Oradea, presedinte conf. univ. dr. Valentin Cosmin Blândul, 

telefon: 0040 745 267047, email: topformalis@gmail.com 

- membru al CICEA (Children’s Identity and Citizenship in Europe), http://www.cicea.eu  

 

10. Limbi straine cunoscute:  
 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e)  - limba română 

Limba(i) străină€ cunoscută€ 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 

 
Limba franceză 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză 
 

Limba italiană 

 B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 
elementar 

 B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 
elementar 

 

 

11. Alte competenţe:  
- cunoaşterea foarte bună a modalităţilor de operare pe calculator (Microsoft Word, Excel, Blackboard, Moodle, vBook) 

- carnet de conducere, categoria B  

 

12. Specializări şi calificări: 
Educaţie şi formare  

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţieide 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/ cometenţe 

profesionale dobândite  

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţieide 

învăţământ/furnizorului de 

formare 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate/ cometenţe 
profesionale dobândite  

 

Perioada 

23.03.2012-3.06.2012 

Universitatea din Oradea 

Curs formator 
Cerificat de absolvire, Seria G, nr.00373362  

Proiectarea activităţilor de formare, evaluarea activităţilor de formare, proiectarea şi 

evaluarea competenţelor 

 

Noiembrie, 2011 – mai, 2012 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Cursul Asigurarea calităţii în învăţământul superior 

Certificat de absolvire, nr.158/ 19.05.2012 

Calitatea proceselor educaţionale, Standarde şi indicatori de performanţă, Calitatea 

procesului educaţional în învăţământul superior, etc. 

 

11-12 noiembrie, 2011 

https://uk-mg42.mail.yahoo.com/compose?to=topformalis@gmail.com
http://www.cicea.eu/
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Naţională a Psihologilor şcolari 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la workshopul SELF-KIT 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale copilului şi adolescentului 

Perioada 4-9 septembrie, 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Academia Română  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare lector 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Şcoala Academică de Sociologie cu tema Valenţele voluntariatului 

 

 

Perioada 1-12 august, 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la Academia de vară cu tema Perspective noi în didactică. De 

la centrarea pe elev la abordarea prin competenţe 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Paradigma abordării prin competenţe: concepte, structuri, factori, tipologii 

Didactica din perspectiva centrării pe elev 

Perspective actuale în psihologia învăţării 

Perioada 2000 -2005 – Stagiul de doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Ştiinţe ale educaţiei 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei 

Discipline studiate în relaţie cu stagiul de doctorat: Metodologia cercetării 

psihopedagogice, Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului, 
Teoria educaţiei, Psihologia copilului, Psihologia educaţiei, Tendinţe contemporane în 

Ştiinţele educaţiei etc 

Perioada Septembrie, 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Asociaţia 

Naţională a Psihologilor şcolari 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluarea inteligenţei copilului. Teorie şi interpretare 

Perioada 2000, aprilie, Buşteni - Curs de perfecţionare pentru elaborarea curriculumului 

în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Organizat de MEN şi Consiliul Naţional pentru curriculum 

Calificarea / diploma obţinută Expert în elaborarea curriculumului la disciplinele psihopedagogice 
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Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria instruirii şi evaluării, statistică aplicată în 
ştiinţele educaţiei, metodologia elaborării itemilor de evaluare 

Perioada 1998 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul Pedagogic Stokholm, Suedia 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare în educaţia copiilor cu dizabilităţi 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Evaluarea copilului cu dizabilităţi, Sindroame în deficienţele mintale 

Perioada 1998, 1-4 septembrie, Sinaia – Seminarul Naţional „Designul examenelor 

naţionale” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare şi MEC 

Calificarea / diploma obţinută Expert în elaborarea itemilor de evaluare (proiectarea evaluării psihopedagogice) 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competenţe de elaborare a itemilor de evaluare la nivelul evaluărilor sumative  

  

Perioada 1997, 7-16 iulie, Braşov - Program de perfecţionare cu tema „Formarea 

formatorilor pentru sistemul de ocrotire a minorilor” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Braşov 

Calificarea / diploma obţinută Finalizat cu obţinerea certificatului de Formator naţional pentru sistemul de ocrotire a 

minorilor 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competenţe psihopedagogice, competenţe ştiinţifice, competenţe atitudinale şi 

instrumentale specifice ariei de pregătire  

Perioada 1996, 7-10 noiembrie, Sinaia -  Programul de perfecţionare „Noi metode în 

procesul de predare-învăţare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Organizat de Fundaţia Soros pentru o societate deschisă, filiala Cluj-Napoca şi 

Consiliul britanic 

Calificarea / diploma obţinută Expert în proiectarea curriculară şi metodologie didactică 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Competenţe psihopedagogice  

Perioada 1991 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale - Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de specializare în Consiliere şcolară 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia copilului şi adolescentului, Psihopedagogia consilierii şcolare 
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13. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale: 
 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada 
Proiectul internaţional Grundtvig – Părinţii – consilieri vocaţionali ai copiilor, 
Codul de identificare al proiectului 134247-LLP-2007-PL-GRUNDTVIG-GMP, Nr. 
Contract – 2007-3052/001-001, proiect coordonat de Academia de management 
(Polonia), Centrul de cercetări interdisciplinare Educaţie – Cultură – Societate, 
Universitatea din Oradea, director de proiect – Universitatea din Oradea, conf.univ.dr. 

Nicoleta Chioncel (nchio@uoradea.ro),  

Membru în echipa 

de proiect 

2007-2009 

 

Proiectul internaţional Speaking With Support of Signs (SWSS), coordonat de 
Institutul KATHO/ IPSOC Belgia, partener Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Ştiinţe socio-umane, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei, ISJ Bihor, Direcţia pentru 
protecţia copilului, Bihor, Nr de referinţă; ROE/020/06, înregistrat în 24.03.2006, 
coordonator Carmen Popa 

Membru în echipa 

de proiect 
,  2007-2008 

How can we train our students for the research activity? (Cum formăm studenţii 
pentru activitatea de cercetare), Seminarul Internaţional CiCe, cu tema Citizenschip 
Education-Opportunities and Challenges”, seminar tematic al proiectului european 
„Children`s Identity and Citizenship in Europe”, Universitatea din Oradea 

Membru în echipa 

de proiect 
2008 

Proiectul/ grantul european Socrates-Comenius 2.1 - Education and relation to 
fight against drop out, (Educaţie şi relaţionare în prevenirea abandonului şcolar) RN: 
226630-CP-1-2005-IT-COMENIUS-C2.1, s-a derulat în perioada 2005-2007, 
coordonat de Municipalitatea oraşului Veneţia, Italia  

Membru în echipa 

de proiect 
2005-2007 

Activităţi cu caracter interdisciplinar, în parteneriat la proiecte         

internaţionale desfăşurate cu elevii de la Liceul pedagogic şi cu studenţii 

Colegiului de institutori , Oradea: „Didactique de sciences dans l’espace 

francophone”, organizat în contextul „Journée Internationale de la 

Francophonie”, 20 Martie, 2004, sub patronajul OIF (Organisation 

Internationale de la Francophonie), activitate coordonată de Departamentul 

pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca  

Membru în echipa 

de proiect 
2004 

Proiect educaţional internațional Formarea competenţelor 

profesionale ale viitorilor învăţători , coordonat de Institutul KATHO-
IPSOC, Belgia în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” 

Oradea, Colegiul Universitar de Institutori, Universitatea din Oradea 

 

expert 1996-1999 

 

1. Alte menţiuni (premii, distincţii etc):  
 Ordinul „Gheorghe Lazăr” pentru activitatea desfăşurată în învăţământul preuniversitar, 2006  

 Medalia „Meritul pentru învăţământ” clasa a III-a, decretul nr. 1097 din 10. XII, 2004 

 Licenţă în Filozofie, specializarea Psihopedagogie specială, Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea „Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca, 1977, (media 10) 

 Gradul didactic I: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1990, (media 10) 

 Gradul didactic II: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1986, (media 10) 

 Definitivarea în învăţământ: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1980, (media 9) 

 Certificat de absolvire a Seminarului Pedagogic Universitar, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1977, 

(media 9,83) 

 2006-2015 – Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor în Universitatea din Oradea 

 2008, 2009, 2010 – Membru în Comisiile de organizare a conferinţelor Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane 

 2007, 2009  – Membru în Comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale a psihologilor şcolari – „Statutul 

psihologului şcolar - prezent şi perspective”,   Băile Felix 

mailto:nchio@uoradea.ro
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 2006, 26-27 octombrie - Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional Cultură, dezvoltare, 

identitate. Perspective actuale, secţiunile 9,10,11, organizat de Facultatea de ştiinţe socio-umane, Universitatea 

din Oradea 

 2004, participare la Conferinţa TINC (Training and Sensibilisation Program to Support the Implementation of the 

National Child care Policies in the Judets of Bihor), organizată de Institutul KATHO/IPSOC  Belgia, 

Universitatea din Oradea,DPPPD, Oradea, ISJ Bihor şi Direcţia pentru Protecţia Copilului Oradea  

 2004, Membru în comitetul de organizare al Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Colegiului de Institutori Oradea 

pe tema Competenţe predictibile ale dascălului din perspectiva viitorului 

 2004, 20 Martie, activităţi cu caracter interdisciplinar, în parteneriat la proiecte internaţionale desfăşurate cu 
elevii: „Didactique de sciences dans l’espace francophone”, organizat în contextul „Journée Internationale de la 

Francophonie”, sub patronajul OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), activitate coordonată de 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca  

 2002 - nominalizare de către MEC ca participant la sesiunea din decembrie, 2002 a Parlamentului European de 

la Strasbourg, reuniune cu tema „Convenţia pentru viitorul Europei”, alături de olimpicii la faza naţională a 

olimpiadelor şcolare 

 1997-2002 – Membră a Comisiei Naţionale de elaborare a programelor şcolare la disciplinele psihopedagogice  

pentru Liceele pedagogice 

 1995 – 1997 -  Membră a Colegiului de redacţie al revistei „Învăţământul primar”, Editura Discipol, Bucureşti  

 

 

14. Prezentarea activitatilor didactice anterioare: A se vedea punctul 8 

 

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt în 

conformitate cu realitatea. 
 

Data completării:                Semnătura,  

1 octombrie, 2017                                       conf.univ.dr. Cecilia Sas 
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4. Sas, C., (2013), Valorificarea studiului de caz în realizarea programului de intervenţie personalizat, Workshop susţinut în cadrul Conferinţei 
Naţionale a Psihologilor şcolari, Ediţia a IV-a, 25-26 octombrie, 2013, Băile Felix, în volumul de rezumate al conferinţei 
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predictibile ale dascălului din perspectiva viitorului”, Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10) 973-759-060-0, ISBN (13) 978-973-759-060-
2, pp 31-35, (Cod CNCSIS 149) 

Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea: (max.5 lucrari): 

Sas, C., (2010), (coord.), Cunoaşterea şi dezvoltarea competenţei emoţionale, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-0021-0, 
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Germania 
Sas, C., Barth, K., Boroş, D., (2008), De la învăţător la profesor. Expectanţe ale profesorilor pentru ciclul primar şi preşcolar, în volumul 
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3. Sas, C., Balla, D., (2011), Stimularea dezvoltării mintale la copiii cu intelect liminar prin strategii de învăţare mediată, lucrare prezentată la 
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tema Cunoaştere-Educaţie –Dezvoltare, Ediţia I, Băile Felix, 1-4 iulie, organizată de Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei şi CCD-Bihor 
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