
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE ALEXANDRA IOANA OLTEAN 
Cluj-Napoca, Romania  

 
alexandra.oltean@ubbcluj.ro  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 

02/2012–Prezent Asistent universitar  
 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca (România) 
 

Proiectarea și realizarea activităților didactice (seminar, lucrări practice etc.) la nivel licență  
Colaborare permanentă cu titularii cursurilor 
Îndrumare de proiecte realizate de către studenți, de lucrări de licență, de practică 
pedagogică și de cercetare științifică  
Executare unor cercetări științifice și publicarea datelor obținute în studii, articole, în 
volume de specialitate  
Consultații cu studenții  
Activități de evaluare – evaluare de referate și proiecte ale studenților, asistență în evaluarea 
finală a studenților 
Participare la conferinţe, seminarii de cercetare cu prezentarea de lucrări ştiinţifice 
 

                        02/2022-06/2022      Expert învățământ  
                                                          proiect ROSE – AG 251/SGU/NC/II  

                 pregătirea și realizarea unor workshopuri tematice pe tema Strategii de învățare eficientă 
 
                         11/2020-06/2021     Expert consiliere și orientare profesională 
                                                          proiect ROSE – AG 251/SGU/NC/II  

pregătire și realizarea unor ședințe de consiliere individuală și de grup în vederea realizării 
profilului psihologic și vocational al studenților, facilitării activităților de explorare a traseelor 
ocupaționale, elaborării unor planuri de carieră personalizate și realizarea unui raport final 
privind evoluția gradului de indecizie în carieră la nivelul studenților din cadrul grupului-țintă al 
proiectului  

 
08/2014–07/2017 Asistent director în cadrul proiectului 15 SEE/30.06.2014 Alfabetizarea timpurie a 

copiilor romi din România 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
 

realizarea unor activități de secretariat: menținerea corespondenței, a evidenței 

documentelor din cadrul proiectului, a unor relații publice și de protocol, participarea la 

ședințele de lucru 

 
 
04/2015-
12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
06/2014-
05.2015  
 
 
09/2008-
06/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert orientare privind cariera în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137510 - 
Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în 
găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi 
comunicare, relaţii publice şi publicitate 
 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
realizarea de activitati de consiliere si orientare vocationala cu studentii din grupul-tinta 
rezultat: volum colectiv Ghid de bune practice privind consilierea și orientarea profesională, 
stagii de practică și întreprinderi simulate (Accent, 2015)  
 

Furnizor servicii analiză și prelucrare date 

Proiectul JOBS – Job orientation, training in businesses and schools 

analiză și prelucrare date  

 
Profesor consilier  
 
Grădinița Dumbrava Minunată Cluj-Napoca 
 
Consilierea psihopedagogică a preşcolarilor, cadrelor didactice şi părinţilor 
Examinarea psihopedagogică a preşcolarilor 
Intervenţie psihologică primară 
Evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor pentru învăţare  
Asistenţa psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale integraţi în 

grădiniţă  

Iniţierea psihopedagogică a părinţilor cu scopul îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil  

Colaborarea permanentă cu CJRAE 

 
 



 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

2010–2014 

 
 

                      

 

                       

                      04/2012–09/2012 

 

 

       10/2008- 06/2010 

 

 

 

                                     

                                    2010  

 

                                   2010 

 

 
                      
                  
                      10/2005–06/2009 
 
 
 
 
 
 

 
04/2007–
08/2007 

 
 
 
 
 

 

10/2005–
06/2008 

 

. 

  
 
 
Diplomă de doctor în Științe ale Educației 
 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Școala doctorală EDUCAȚIE, 

REFLECȚIE, DEZVOLTARE.  

Titlul tezei: OPTIMIZAREA CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREŞCOLAR. PROPUNERI DE IMPLEMENTARE A UNOR MODELE DE BUNĂ 

PRACTICĂ 

 

University of Education (Padagogische Hochschule), Ludwigsburg (Germania) 
 
Stagiu realizat în vederea documentării cu scopul realizării tezei de doctorat 
 
 
 
Diplomă de Master 
 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației  

Domeniul: Consiliere și asistență psihopedagogică 

 
Certificat de Formator 
 
Centrul național de training EDUEXPERT 
 
Certificat de definitivare în învățământ 
 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic 

 
Diplomă de licență în Științe ale Comunicării 
 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării, Departamentul de Comunicare și Relații 

Publice 
 
Principalele discipline studiate: Comunicare și Relații publice, Managementul conflictelor, 

Comunicare ogranizațională, PR și Publicitate, Tehnici de Promovare în mass-media 

 
Certificat ERASMUS 
 
University of Education (Padagogische Hochschule), Ludwigsburg (Germania) 
 
Studiul disciplinelor din domeniul Științelor educației și din domeniul psihopedagogiei 

speciale: Planificarea orarului în școlile speciale, Tulburări de comportament și dificultăți de 

învățare, Poveștile și rolul acestora în școală, Pedagogia lui J.A. Comenius, Prevenția 

dependențelor în școală, Diferențe și eterogenitate în școlile incluzive 

 
Diplomă de licență în Științe ale Educației, specializarea 

Psihopedagogie specială Certificat de absolvire - Departamentul 

pentru Pregătirea personalului didactic  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, Specializarea Psihopedagogie specială 
 
Competențe psihopedagogice 
Evaluarea copiilor cu diferite dizabilități și tulburări ale limbajului, realizarea de adaptări 
curriculare pentru aceștia, proiectarea și implementarea unor proiecte de intervenție 
personalizată pentru copiii cu dizabilități, proiectarea și realizarea de activități corectiv-
compensatorii  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENŢE 

 Limba(i) maternă(e) 

Alte limbi străine cunoscute 

 
 
 
 
 

germană 
 
 
 

engleză 
 
 

 

 
Competenţe de comunicare  

 

PERSONALE 
 
 
română  
 

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

 
abilitatea de a interacționa cu diferite categorii de persoane, capacitatea de a prezenta 
informații în mod clar și concis, de a selecta conținutul și stilul discursului în funcție de 
audiență, de a prezenta anumite informații ăn mod obiectiv; capacitatea de a empatiza cu alte 
persoane, de a oferi sprijin în funcție de nevoile acestora; toate acestea au fost dobândite în  
urma experiențelor profesionale în domeniul consilierii educaționale 
 
 

buna cunoaștere a particularităților sistemului de învățământ românesc 
cunoașterea modalităților de realizare a unor cercetări pedagogice 
cunoașterea modalităților de proiectare, realizare și evaluare a activităților instructiv-educative  
abilități de coordonare a unor stagii de practică pedagogică  
abilități de manipulare a aparaturii tehnice: scaner, printer, webcam, videoproiector etc. 

 
    Competențele digitale               utilizarea pachetului Windows Office (word, excel, powerpoint, outlook) 

                                                          cunoștințe în utilizarea motorului Google (Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Maps) 
                                           cunoștințe în utilizarea instrumentelor online utilizate în învățământ  (Microsoft Teams, Google  
                                           Clasroom, Zoom, Google Meet, Jamboard, Mentimeter etc.), dobândite în perioada pandemiei    
                       

  
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 
       Participare la conferinţe   

 

 International Conference of the Educational Sciences Department: "Education, Reflection, Development", Cluj-Napoca, 

Romania (organizator: Departamentul de Știinte ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB) - 

membru în comitetul de organizare și moderator (editiile 2013 – 2018, 2021, 2022) 

 International Conference "Education, Religion and Family", 3
rd

 Edition, Oct. 2021 – participant 

 Edu World International Conference 2016, University of Pitesti , Romania – participant 

 International Conference “Globalization, Intercultural Dialogue and National identity”, 2016, Târgu-Mureș - participant 

 Annual conference of the subdivision “School and Curriculum” (German Educational Research Association, Division 

“Curriculum and Teaching/School pedagogy”): "Comparative research into Didactics and Curriculum: National and 

International Perspectives", Martie 2013, Leipzig, Germania – participant 

 Conferința Națională de Consiliere Educațională Efectul Butterfly în educație,                                                        
Cluj- Napoca, Mai 2011 – participant 

 Conferința Națională Urmele dascălului în universul copilului - formare pentru       dezvoltare, Cluj-Napoca, 
Aprilie 2010 – participant 

 Conferința Națională Universul Sistemului Braille și Dinamica Educației Speciale, Cluj-Napoca, Ianuarie, 2009 – 
participant 

 Conferința Națională Comunicare orală - Comunicare gestuală. Complementaritate și diversitate, Iunie 2009 – 
participant 

 Conferința Națională Psihopedagogia specială - între practică și cercetare, Târgu-Mureș, Noiembrie 2009 - 
participant 

       

                 Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 ÎNȚELEGERE VORBIRE  SCRIERE 

Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral 

  
    
C1 C2 B2 B1 B2 

     

  Deutsches Sprachdiplom 
– zweite Stufe 

  

C2 C2 C1 C1 B2 

     

capacitatea de a organiza un colectiv de studenți, de a organiza resursele materiale 
disponibile,  
capacități dobândite în cadrul experienței profesionale în domeniul științelor educației;  
abilități în planificarea activității, în aplicarea și respectarea unor regulamente, bun 
organizator al timpului și al sistemului informațional, competențe dobândite în cadrul 
experienței accumulate în timpul mobilităților internaționale efectuate  
 

Competențe dobândite la 
locul de muncă  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


  
 

        Alte activități             
 

 Iunie 2021 – Curs pregătire grad didactic II cadre didactice                                               
 August 2021- Realizare de activități pentru elevi în cadrul Școlii de vară Experiențe universitare clujene – formare, 

dezvoltare și explorare vocațională în domeniul Psihologie și Științe ale Educației  

 Participare ca și membru al grupului țintă în proiectul POSDRU “Studii doctorale moderne:internaționalizare și 
interdisciplinaritate" (2010-2013)  

 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


