
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume I Prenume 

Adresă 
Telefon 

E-mail 
Naţionalitate 
Data naşterii 

Sex 

Experienţa profesională 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Repede-Anghel Diana 

F 

Profesor pentru învăţământ preşcolar, Grădiniţa Albinuţa, Cluj-Napoca, Cluj- Napoca 

aug. 2015 • Prezent 
Proiectarea activităţii instructiv-educative din grădiniţa de copii 
Coordonator în diverse proiecte judetene 
Cooordonator al grupului de acţiune anti-bullying 
Coordonator al Revistei „Albinuţa" ISSN-2066-3633 

Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
feb. 2012 - mai 2015 
Seminarii pentru disciplinele: Doctrine Pedagogice, Fundamentele Pedagogiei, Teoria 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului curriculum-ului, Teoria si Metodologia Evaluarii, Teoria si Metodologia Instruirii, Alternative 

Activităţi şi responsabilităţi educaţionale (Pedagogia Montessori, Educaţia STEM,STEAM, Pedagoia Waldorf ş.a.md.) 
principale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

Lector de curs, Asociaţia Consensual, Cluj-Napoca 
aug. 2015 - mart. 2016 
Activităţi de consultantă în domeniul managementului de proiecte, consultanţă în domeniul 



angajatorului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

managementului resurselor umane şi formare profesională. 
Profesor pentru învăţământ preşcolar, Grădiniţa „Universităţii Babeş-Bolyai", 
Cluj-Napoca 
sept. 2011- aug. 2015 
Proiectarea activităţii instructiv-educative din grădiniţa de copii 

Tipul activităţii sau sectorul de Coordonator în comisia de curriculum şi responsabil de activitatea metodică pe grădiniţă. activitate 

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Diplomă de Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Şcoala 
doctorală EDUCAŢIE, REFLECŢIE, DEZVOLT ARE, Cluj-Napoca 
2019 
Titlul tezeii: Accelerarea dezvoltării cognitive prin metode multiple.Aplicaţii la Domeniul 
Ştiinţe în învăţământul preşcolar 
Certificat de Didactician, Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul de Pregătire al 
Personalului Didactic, Cluj-Napoca 
2016 
Calificare obţinută: Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională 
continuă: "Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior", POSDRU/87 /1.31S/63709 
Diplomă de Master, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Cluj-Napoca 
2011 
Domeniul Psihologie 
Diplomă de Licenţă , Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei 
2009 
Domeniul Psihopedagogie specială 
Diplomă de bacalaureat, Colegiul Pedagogic „Regele Ferdinand", Sighetu- Marmaţiei, 
jud. Maramureş 
2006 
Diplomă de Învăţător-Educatoare 

Atestate, cursuri acredidate Certificat de atestare al competenţelor „BralNtelligence, umor si carisma în 
educatie", 17 credite, organizată de Asociaţia Arci Cursuri ARCI (cercetare-
inovatie.ro) 
apr. 2020 
Certificat de atestare al competenţelor „Managementul instituţiilor de 
învăţământ Preuniversitar", Categoria 1, 120 ore Personal didactic de predare 
din învăţământul preuniversitar 
mart. 2019 
Certificat de atestare al competenţelor „Şcoala românească în contextul 
descentralizării Management şi leadership în educaţie", Categoria 1 30 120 
ore „Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 
mart. 2019 
Adeverinţă de participare la Cursul de formare continuă „Interdisciplinaritate 
în Studiul Ştiinţelor Exacte", organizată de Universitatea Babes- Bolyai, 



Limba maternă 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Facultatea de Fizică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de 
Chimie şi Inginerie Chimică şi Colegiul Tehnici „Ana Aslan" - formatori: conf. 
univ. dr. Alexandru Marcu, lect. univ. dr. Veronica llea, lect. univ. dr. Levente 
Csaba Nagy. 
dec. 2022 - dec. 2022 
Certificat de atestare al competenţelor „ Tehnici inovative de educaţie", 
organizat de Asociaţia Română pentru Cercetare şi Inovaţie, Categoria 3, 50 
ore, Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 
ian. 2017 
Certificat de atestare al competenţelor „ Tehnici de comunicare şi negociere", 
organizat de Asociaţia Română pentru Cercetare şi Inovaţie, Categoria 3, 50 
ore, Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 
ian. 2016 
Adeverinţă de participare la Cursul de formare continuă „Desfăşurarea 
experimentelor cu ajutorul Discovery Box" (educaţie STEM/STEAM), organizat 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj , în colaborare cu Siemens S.R.L, 
Germania. 
iun. 2011 

Română 

Engleză: ascultare - B2 .; citire - BI.; participare la conversaţie - B2.; 
scriere - B2. 
Germană: ascultare - A2 ; citire - A2.; participare la conversaţie - A I.; 
scriere - A I. 

Spirit de echipă, entuziasm, capacitate de adaptare sporită, 
comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informaţii şi 
abilităţi, disponibilitate pentru implicare în activităţi socio-culturale, 
competenţe dobândite în urma realizării numeroaselor seminarii 
universitare cu grupe de studenţi. în cadrul numeroaselor conferinţe 
la care am participat (întâlniri, interviuri, prezentări de lucrări şi 
referate ştiinţifice). la nivel naţional şi internaţional. 

Punctualitate, capacitate de sinteză şi analiză. capacitate de 
autoperfecţionare, autodidact 

Menţionate prin publicaţii în volume de autor, volume colective, 
reviste ştiinţifice şi culturale (anexă). 

O foarte bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, 
PowerPoint 
Cunoştinţe avansate în Metodologia şi analiza datelor (SPSS) 
Capacitate dezvoltată de utilizare a produselor Google: Meetings, 
Docs, Calendar, Analytics, App Engine, Scholar, Library şi aplicaţia 
Zoom 



Premii 

Referinţe 

Pennis auto Categoria B 

Câştigător al competiţiei de Subvenţionare a Literaturii Tehnico-Ştiinţifice 
ANCSI cu Volumul „Schizofrenia şi calitatea vieţii. Modele, teorii şi 
management psiho-social", Bucureşti, 2013- locul 9 din 167 de candidaţi. 
www .research.ro http://edituralumen.ro/2013/08/diana-anghel/ 

Membru în Asociaţia Europeană de Cercetare în Educaţie (EAIE) 
Membru în Asociaţia Europeană de Cercetare în Educaţie (ARCE) 

Listă de publicaţii/ participare la proiecte/ programe/ conferinţe / simpozioane 

Cărţi publicate(C I, C2 etc.), capitole în căt1i (CC!, CC2 etc), manuale (MI, M2 etc}, 
îndrumare (11, 12 etc.) 
CI: ,,Schizofrenia şi calitatea vieţii. Modele, terapie şi management psihosocial". Editura 
Lumen, Iaşi, 2013. 

Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale şi 
naţionale de specialitate: 
CC I :,,Mijloace de ii11bi11are a metodelor didactice moderne cu cele tradif ionale În Activităţi le
matematice·· (în curs de publicare) . volumul colectiv .. Lucrările Simpozionului Naţional 
Educrates,Ediţia a IX-a, Tg. Mureş, 17 decembrie 2022; 
CC2:.,Competen(e necesare 11n11i cadru didactic pentru predarea Stiin(elor din învă(âmântul 
preşcolar'·, publicaţie în volumul colectiv CC3 :,.Management şi bune practici educaţionale în 
contextul provocărilor contemporane ... volum coordonat de Roşan, A. şi Hagău, G., Editura 
Argonaut/Limes. Cluj-Napoca, 2017. 
CC3: ,.Profesionalizarea didactică - de::iderat - ·i oportunitate pentru integrarea europeanâ'. 
(2015), în volumul „Lucările Simpozionului naţional - Proiectare didactică şi Management 
European în Spaţiul Românesc·'. Târgu-Mureş;, organizat de Editura Edu şi Asociaţia Educrates 
în parteneriat cu Universitatea .. Petru Maior .. ; 



CC4: ,,Aspecte pedagogice contemporane privind dizabilitatea", publicaţie în volumul colectiv 
,,Cartea Albă a Psihopedagogiei speciale'·, volum coordonat de Roşan, A., Editura Eikon. Cluj-
Napoca, 2013. 
CC5: ,,Situaţii de învă/are prin cooperare în grupuri, la Geogrrţfie, în învăţământul primar''. 
publicaţie în volumul colectiv „Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei", volum 
coordonat de Dulamă, M. E., Ilovan O.R., Conţiu, H.Y., Osaci-Costache, G.,Editura Presa 
Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2013. 
CC6: ,,Dezvoltarea timpurie a abilităţilor socio-emo/ionale la preşcolari", publicaţie în volumul 
colectiv „Perspective operationale în educaţia preuniversitară din Romania", volum coordonat de 
Bocos,M ., Albulescu, I., Catalano, H., Branisteanu, R., Editura Grinta, Bistriţa -Năsăud, 2012. 
A. 8pre, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
CC7: ,,Utilizarea metaforei efectului fluture în consilierea voca/ională a adolescent ilor",
publicaţie în volumul colectiv „Efectul butterfly în educaţie", volum coordonat de A. Opre,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
CC8: ,,Relaţia dintre memoria de lucru, anxietate si functii executive la preşcolari'', publicaţie în 
cadrul volumului „Um1ele Dascalului în universul copilului- formare pentru dezvoltare. Sinteze,
ed. II-a .. , volum coordonat de A. Opre, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011.
CC9: ,,Promovarea participarii elevilor cu dizabilităfi în elaborarea Plan11!11i Educaţional
Individualizat", publicaţie în cadrul volumului „Studii de psihopedagogie speciala:
psihopedagogie specială între practică şi cercetare. voi. 3", volum coordonat de M. Anca, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011.
CC I O: .. Using techno/ogy to deliver career development'. Book of abstracts, lucrare publicată în 
cadrul Conferinţei Internaţionale ,.Lumen lntemationaI Scientific Conference", organizator:
Editura Lumen, Academia Română, Universitatea .. Mihail Kogălniceanu".laşi, 2011.
CC 11 : ,,Rolul .fi111ctiilor executive: Memoria de lucru ca şi predictor al dobândirii abilitâ(ilor
matematice la varsta şcolarizării", lucrare publicată în cadrul Conferinţei Internaţionale
„Um1ele Dascalului în universul copilului- fonnare pentru dezvoltare. Sinteze, ed. I-a ". volum
coordonat de A. Opre, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 20 IO. 

30 Articole/studii de specialitate cotate I.S.I. (S 1, S2 etc.), articole/studii indexate în baze de 
date internaţionale (D 1, 02  etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale recunoscute 
Anghel,D. (2020). "Challenges of Homeschooling în Romania during Pandemic Times," Revista 
romaneasca pentru educatie multidimensionala - Journal for Multidimensional Education, 
Editura Lumen, Department of Economics, voi. l 2(2Sup I), pages O 1-11, September. 
Anghel, D. (2015). The role of  instruction in suppo11ing student explanations during science 
learning. Scientifi c Journal of Humanistic Studies. 7(12), 63 - 67. 
Anghel, D. (2015). How flowers drink water: An introduction to Scientific Inquiry în Early 
Childhood Classrooms, în Cambridge Scholars Publishing, 2015. 
http://www.cambridgescholars.com/proceedings-of-the-international-conference-on-education-
reflection-and-development 
Anghel, D. (2012). The development of theory of  mind în children with congenital visual 
impaim1ents. The Journal of  Academic Librarianship, 4, 229 
Anghel, D. (20 I 0).Predictors of quality of life in Schizophrenia: A grounded theory approach,în 
Psychology & Health, Taylor&Francis, Voi. 25, Supplement I, 2010. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/1 O. I 080/08870446.20 I 0.502762#.YO6yWiwU iTk 



Anghel D. Executive function in preschool children: Working memo1y as a predictor of 
mathematical ability at school age. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 
2010;2(4):5-16. 

Participt'iri cu lucrt'iri la mauifestiiri ştiinţifice 11a(io11ale şi i111erna(io11ale (uepublicate În 
volum): 
,,Rolul coaching-ului emoţional în educaţia timpurie", Simpozionul „Cogniţie, Afectivitate, 
Identitate, Moralitate". Institutul de Istorie .,George Bariţiu" 
Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Organizatori: Sectorul de Filosofie şi Psihologie, 9-1 O 
decembrie 2022 
Participare la Conferinţa Naţională „Altemative educaţionale. Abordarea integrată a învăţării'', în 
calitate de auditor, Sibiu, organizată de Universitatea „Lucian Blaga" din 
Sibiu, FSSU, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 26 noiembrie 2022. 
,,Învăţarea bazată pe investigaţie de la teorie la practică", Simpozionul PREUNIVERSITARIA, 
ediţia a XXXIII-a, online 27 mai 2021 
,.Interdisciplinaritate În Studiul Ştiinţelor Exacte", activitate locală a proiectului Erasmus 
.,Math around us" nr. Ref. 2015- I-RO0 l-KA219-015030, organizat de Colegiul Tehnic ,,Ana 
Aslan" şi Universitatea Babeş-Bolyai-Facultatea de Fizică, Cluj-Napoca, 13 Februarie 2017. 
,.Provocări În cercetarea clinică, În cazul cercetătorilor Începători" , Conferinţa Naţională 
,.Testarea Psihologică: Actualităţi şi perspective", organizat de Depa11amentul de Cercetari 
Socio-Umane al lnstitutului de Istorie .,George Baritiu" al Academiei Romane, Cluj-Napoca 
Atelier interdisciplinar--,,Artă, creativitate şi nebunie" sub egida Universităţii de Medicină şi 
Fannacie ,.Iuliu Haţieganu'· din Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Filosofie Aplicată de la 
Facultatea de Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, 2016 Februarie, Cluj-Napoca; 
http://afsam.eu/news.php?default.0.4 
Dezvoltarea profesională a educatoarelor prin programe de formare continuă a 
competenţelor de predare la domeniul Ştiinţe", Simpozion naţional Noriembrie 2015, 
organizat de Departamentul de Cercetari Socio-Umane al Institutului de Istorie .,George Baritiu·• 
al Academiei Romane, Cluj-Napoca; 
Atelier „Impactul schizofreniei asupra membrilor familiei şi calitatea vieţii subiective·'. sub 
egida Universităţii de Medicină şi Farmacie . .Iuliu Haţieganu „ din Cluj-Napoca, în colaborare cu 
Centrul de Filosofie Aplicată de la Facultatea de Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-
Napoca; 
„Dezvoltarea profesională a educatoarelor prin programe de formare continuă a 
competenţelor de predare a domeniului Ştiinţe", organizat de Depa11amentul de Cercetari 
Socio-Umane al Institutului de Istorie .. George Baritiu" al Academiei Romane, Cluj-Napoca . 
. ,Aspecte pedagogice contemporane privind dizabilitatea", Simpozion Internaţional. .. Cartea 
Albă a Psihopedagogie Specială: Paşi pentru incluziune", 2-4 Dec, 2014, organizat de 
Catedra Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea .. Babeş-Bolyai „ Cluj -Napoca; 
„Dezvoltarea competenţei de cercetare la studenţi prin tehnici didactice interactive la 
Istorie orală", ,,The XXII Annual Scientific Conference", Simpozion Internaţional 
Noiembrie, 2013, organizat de Departamentul de Cercetari Socio-Umane al Institutului de Istorie 
.. George Baritiu „ al Academiei Romane. Clu_j-napoca; 



,,Reforma educaţiei timpurii din România", ,,The XXI Annual Scientific Conference", 
Simpozion Internaţional, Noiembrie 20 l 2, organizat de Depa1tamentul de Cercetari Socio-
Umane al Institutului de Istorie „George Baritiu" al Academiei Romane, Cluj-Napoca; 
„The development of the0t1' of mind in congenital profound visual impairmants", ,,The 6th 
ICEVI Balkan Conference-New Developments in Educational Policies, Research and 
Practices in Visual Impairment", Simpozion Internaţional, prezentare poster, Iunie 20 I 2, 
organizat de de Catedra Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Universitatea .,Babeş-Bolyai·' Cluj Napoca; 
„Understanding the development of theory of mind in children with congenital profound 
visual impairments·', ,,The 6th ICEVI Balkan Conference-New Developments in 
Educational Policies, Research aud Practices in Visual Impairment", Simpozion 
Internaţional, sesiune de comunicări, Iunie 2012, organizat de de Catedra Psihopedagogie 
Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea .. Babeş-Bolyai" 
Cluj Napoca; 
.,Discovery corner în Romania", ,,Psihologia- Tendiţe actuale şi perspective ", Simpozion 
naţional, Mai 2007, Cluj-Napoca, organizată de ASPR, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei, Cluj-Napoca. 




