CURRICULUM VITAE
Informatii personale
Nume/Prenume
E-mail
Cetatenia
Sex

CRISTEA CĂTĂLINA GABRIELA
gabi_cristea2007@yahoo.com
Română
feminin

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat

Principalele activitati si responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati
Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Octombrie 2000- prezent
Conferenţiar universitar doctor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic la
Universitatea Spiru Haret;
Cadru didactic universitar asociat la Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică
Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea de Petrol şi Gaze,
Ploieşti,Universitatea „ Ovidius”
Constanţa.
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă
Universitatea „Spiru Haret”
Cursuri şi seminarii în domeniul pedagogic, şi în cadrul programelor de pregătire specifice
DPPD
Conducerea unor colective de cercetare în cadrul unor programe cu finanţare europeană
Contribuţii semnificative la pregătirea DPPD al Universităţii „Spiru Haret” pentru acreditare
Cursuri/sinteze/consultaţii de pedagogie şi psihologia educaţiei la TVRM din anul 2003
Octombrie 1997 – iulie 2000
Cadru didactic universitar (preparator, asistent, apoi lector universitar titular la Universitatea
Spiru Haret¸
Activităţi didactice de curs si seminar
Activităţi de cercetare ştiinţifică universitară
Universitatea Spiru Haret¸
Cursuri şi seminarii în domeniul disciplinelor pedagogice
Studii şi cercetări fundamentale şi aplicative îndomeniulpedagogieigenerale;managementul
educatiei, psihologiei educatiei
1984-1997
Cadru didactic în învăţământul preuniversitar
Activităţi didactice specifice învăţământului preuniversitar
1984-1990: Liceul Pedagogic Slobozia
1993: Şcoala Normală, Bucureşti
1994-1995: Casa de copii şcolari, Slobozia
1995-1996: Liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu, Bucureşti
1996-1997: Casa de copii şcolari nr. 10, Bucureşti
Activităţi specifice de predare, consiliere, îndrumare şi evaluare specifice fiecărui post didactic.

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente
dobindite

1996-2000
Doctor în Ştiinţele Educaţiei
Pedagogie generala(fundamentele pedagogiei,T.M.C.,T.M.I.. T.M.E.)
Reforma învăţământului românesc/Expertiză în domeniul pedagogiei moderne şi al viziunilor
contemporane asupra educaţiei; cadru didactic acreditat pentru predarea disciplinelor pedagogice
Universitatea Bucureşti
Pregătire doctorală
1995-1996
Diplomă de master
Management educaţional
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Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Universitatea Bucureşti
Învăţământul postuniversitar
1991-1995 (5 ani de studii)

Calificarea / diploma obtinuta

Licenţiat în pedagogie/ Diplomă de licenţă

Domenii principale studiate / competente
dobindite

Pedagogie/Specialist în Ştiinţele educaţiei

Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Aptitudini si competente personale
Limba materna

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie-Psihologie-Pedagogie , specializarea Pedagogie
Învăţământ universitar
1980-1984
Învăţătoare/Bacalaureat
Liceu pedagogic/ învăţător-educator
Liceul Pedagogic Slobozia
liceal

Limba română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba Franceză

Comprehensiune

Vorbit

Abilitati de
ascultare

Abilitati de
citire

Interactiune

mediu

mediu

mediu

Scris
Exprimare
mediu

mediu

Competente si abilitati sociale

Mă integrez uşor în orice grup social, rezolv cu abilitate tensiuni, mă implic uşor în
colectivul de lucru

Competente si aptitudini organizatorice

Am o bogată experienţă managerială la nivelul clasei de elevi sau al grupei de
studiu
minore
Deprinderi de operare P.C., în World, Powerpoint, Excel, Exam-Wiew

Competente si aptitudini tehnice
Competente si cunostinte de utilizare a
calculatorului
Alte competente si aptitudini

Competenţe manageriale la nivel de echipă decizională
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