CURRICULUM VITAE
EUROPASS

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

TUDOR SOFIA LOREDANA
loredana.tudor@upit.ro
română
feminin
-

2002 - prezent
Conferețiar universitar (2015 – prezent)
Lector universitar (2011 – 2015)
Asistent universitar (2005 – 2011)
Preparator universitar (2002-2005)
Activitate didactică
Predare activități didactice la disciplinele din planul de învățământ al programelor de
studiu de licență și master în domeniul Științele Educației (Teoria şi metodologia
curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, Pedagogia învăţământului preşcolar
şi primar, Fundamentele pedagogiei, Noi tendințe în proiectarea și implementarea
curriculumului, Fundamentele educației timpurii)
Organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de practică pedagogică a
studenților (practică de specialitate, practică în legătură cu disertația)
Conducere proiecte de licenţă/ disertație la specializarea de licență Pedagogie
învăţământ preşcolar şi primar, master Management educational, master Educație
Timpurie, master Mentorat în profesionalizarea pentru cariera didactică MENTPROF
Îndrumător de an /grupă de studenţi
Membru în comisia pentru elaborarea statelor de funcţiuni/ program licență PIPP,
programe de master
Membru în comisia pentru organizarea examenului de licență/ disertație
Membru în comisia pentru organizarea examenului de admitere de licenta/ disertație
Membru în comisiile de evaluare a cadrelor didactice pentru obținerea gradului
didactic II, comisiile de colocviu de admitere gradul didactic I, în comisiile de
realizare a inspectiilor speciale pentru gradul didactic I
Membru în comisia autoevaluare specializare/ program de studii în vederea
acreditării programelor de licență/ disertație
Membru în comisii de evaluare a programelor de formare continuă institutori,
învățători, educatoare
Activitate ştiinţifică:
Activitate de elaborare şi publicare de lucrări de specialitate
Activități permanente de cercetare știintifică prin realizarea de studii, cercetări,
participarea la dezbateri științifice.
Îndrumare ştiinţifică studenţi la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească și Sesiunea
Științifică a masteranzilor
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Referent ştiinţific al unor lucrări metodico-ştiinţifice elaborate de cadre didactice din
învăţământul universitar/ preuniversitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educație/ formare

Mai – noiembrie 2012
Director
Activitate managerială
Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic
Educație/ formare

Octombrie 2014 - prezent
Responsabil program conversie profesională a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
- Asigură interfaţa dintre decanat, formatori și cursanți
- Coordonează elaborarea planului detaliat de desfăşurare a programului
- Contribuie la elaborarea documentaţiei-suport necesară derulării programului
- Realizează şi verifică pontajelor/ fișelor de plată şi a situaţiilor necesare în
vederea remunerării echipei de formatori
- Elaborează curricula programului de conversie profesională și a documentațieisuport
Universitatea din Pitești, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie/ formare

Mai 2014 - prezent
Expert coordonator dezvoltare si implementare programe studii proiect
POSDRU/156/1.2/G/140570, Competenţe pentru cariera ta!
- Elaborează metodologiile de implementare a activităţii de dezvoltare a
programelor de studii;
- Dezvoltă curricula centrate pe competenţe pentru programele de studii de licenţă şi
master;
- Elaborează documentaţia şi întocmește dosarele în vederea acreditării programelor
de studii
- Coordonează implementarea programelor de studii de licenţă şi master
Universitatea din Piteşti
Educaţie/ formare

2013 - prezent
Membru în cadrul proiectului Parent’s informal networks for early childhood
learning [PINECL], proiect nr. 543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3—KA3MP.
Implementarea activităților specifice
Universitatea din Piteşti
Educaţie/ formare

Noiembrie 2011 - Decembrie 2013
Expert programe formare continuă proiect POSDRU/19/1.3/G/48784, Totta
Vitta Schola Est
- Realizează analiza de nevoi a grupului ţintă pentru Școala de vară şi pentru
programele de formare continuă
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Elaborează instrumentele de realizare a analizei de nevoi
Monitorizează elaborarea curriculei Școlii de vară
Asigură organizarea şi desfăşurarea Școlii de vară
Monitorizează activitatea de proiectare a programelor de formare continuă
Elaborează documentele necesare acreditării CNFP a programelor de formare
continuă
- Coordonează implementarea programelor de formare continuă
- Organizează conferinţa ştiinţifică
Universitatea din Piteşti
Educaţie/ formare
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Ianuarie – decembrie 2011
Colaborator în cadrul proiectului european 509927-LLP-1-2010-IGRGRUNDTVIG-GMP ,,Developmenot f Innovative Methods of Training the
Trainers
Implementarea activităților specifice
Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ formare

2009 - 2011
Colaborator în cadrul proiectului de cercetare Absolvenţii și Piaţa Muncii Studiu național de monitorizare, realizat de UFISCSU si Universitatea din
Kassel, Germania - Centrul Internațional pentru Cercetări în Învățământul
Superior (INCHER)
Implementarea activităților specifice
Universitatea din Piteşti
Educatie/ formare

2007 – 2008
Membru în cadrul proiectului/ grant de cercetare Calitate în educaţie [CALED
1], SCHEMA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea
formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar cu numărul de
ordine L2-01/AG//17/09/2007, din cadrul Programului PHARE COD PERSEUS:
RO2005/017-553.04.01.02.04.02.
Proiectarea, organizarea și realizarea activităților din planul aferent proiectului
Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educație/ formare

2007 – 2008
Membru în cadrul proiectului/ grant de cercetare Calitate în educaţie [CALED
2], SCHEMA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea
formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar. cu numărul de
ordine L2-02/OT//17/09/2007, în cadrul Programului Phare COD PERSEUS:
RO2005/017-553.04.01.02.04.02.
Proiectarea, organizarea și realizarea activităților din planul aferent proiectului
Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Educație/ formare
2007 – 2008
Membru în echipa proiectului /grant de cercetare Calitate în mentoratul
educaţional [CAMED], director prof. univ. dr. Liliana Ezechil, proiect finanţat de
către CNCSIS, seria 2007 (Proiecte de tip A), COD 1157, valoarea totală a
contractului fiind de 138.600 RON
Proiectarea, organizarea și realizarea activităților din planul aferent proiectului
Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educație/ formare

Octombrie 2014 - prezent
Coordonator program conversie profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar
- Elaborează documentația specifică programului de conversie profesională;
- Participă la elaborarea planului de învățământ;
- Elaborează statele de funcții ale programului de conversie profesională;
- Elaborează orarul desfășurării activităților didactice;
- Asigură comunicarea între echipa de management, echipa de formatori şi
cursanţi;
- Asigură comunicarea între DȘE și departamentele de conducere și administrative
ale UPIT în ceea ce privește programul de conversie profesională;
- Gestionează derularea programului de conversie profesională;
- Asigură organizarea logistică a programului de conversie profesională;
- Organizează examenul de absolvire a cursanților;
- Analizează şi evaluează rezultatele şi impactul derulării programului de formare
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie/ formare

Octombrie 2002 - prezent
Coordonator programe formare continua a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar
Asistent programe formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar
- Asigură comunicarea între echipa de management, echipa de formatori şi cursanţi
- Gestionează derularea programului de formare
- Asigură organizarea logistică a programului
- Analizează şi evaluează rezultatele şi impactul derulării programului de formare
Programe de formare:
- Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II,
învățământ primar acreditat de către MEN prin OM nr. 3905/ 18.07.2014.
- Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II,
învățământ preșcolar acreditat de către MEN prin OM nr. 3905/ 18.07.2014.
- Calitate şi profesionalism în educaţie - program destinat formării continue a
profesorilor metodişti din învăţământul preuniversitar, acreditat MECTS 4736/
12.07.2012
- Cunoaşte-te pe tine însuţi - program destinat formării continue a profesorilor din
învăţământul preuniversitar acreditat MECTS OM 4961/ 02.08.2012
- Program de formare continuă pentru utilizarea TIC şi formarea
competenţelor digitale acreditat MECTS OM 3425/ 20.03.2013
- Educaţia la timpul viitor – program destinat formării continue a institutorilor,
învăţătorilor şi educatoarelor acreditat CNFP, decizia 135/07.11.2007
- Metode interactive de grup - program destinat formării continue a cadrelor
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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principale
Numele şi adresa angajatorului

didactice din învaţamântul preuniversitar (acreditat
200/18.12.2007)
Universitatea din Pitești, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie/ formare

CNFP,

decizia

Octombrie 2002 - prezent
Formator
Proiectarea şi susţinerea activităţilor teoretice și practice în cadrul programelor de
formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
Programe de formare:
- Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II,
învățământ primar acreditat de către MEN prin OM nr. 3905/ 18.07.2014.
- Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II,
învățământ preșcolar acreditat de către MEN prin OM nr. 3905/ 18.07.2014.
- Calitate şi profesionalism în educaţie - program destinat formării continue a
profesorilor metodişti din învăţământul preuniversitar, acreditat MECTS
4736/12.07.2012
- Şcoala incluzivă – o şcoală pentru toţi - program destinat formării continue a
profesorilor din învăţământul preuniversitar acreditat MECTS 4736/ 12.07.2012
- Managementul dezvoltării competenţelor de comunicare şi socioemoţionale program destinat formării continue a profesorilor din învăţământul preuniversitar
acreditat MECTS 4961/02.08.2012
- Cunoaşte-te pe tine însuţi - program destinat formării continue a profesorilor din
învăţământul preuniversitar acreditat MECTS 4961/ 02.08.2012
- Educaţia la timpul viitor – program destinat formării continue a institutorilor,
învăţătorilor şi educatoarelor (acreditat CNFP, decizia 135/ 07.11.2007)
- Management şi comunicare - program destinat formării continue a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar (acredit CNFP)
- Metode interactive de grup - program destinat formării continue a cadrelor
didactice din învaţamântul preuniversitar (acreditat CNFP, decizia 200/
18.12.2007)
- Practicum - program destinat formării continue a cadrelor didactice din
învaţamântul preuniversitar (acredit CNFP)
- Învățarea eficientă - Calitate în educaţie [CALED 1], SCHEMA DE
FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea formării
continue a personalului din învăţământul preuniversitar cu numărul de ordine L201/AG//17/09/2007, din cadrul Programului PHARE COD PERSEUS:
RO2005/017-553.04.01.02.04.02.; Calitate în educaţie [CALED 2], SCHEMA
DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PHARE2005: Dezvoltarea formării
continue a personalului din învăţământul preuniversitar. cu numărul de ordine L202/OT//17/09/2007, în cadrul Programului Phare COD PERSEUS: RO2005/017553.04.01.02.04.02.
- Management și comunicare acreditat CNFP decizia nr. 20/ 05.02.2007
- Noi orientări curriculare și metodice în învățământul primar acreditat
MECTS 7430/ 28.12.2011
Universitatea din Pitești, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ formare

2002 - 2004
Profesor învățământ preuniversitar (asociat)
Realizarea procesului instructiv – educativ
Colegiul Pedagogic “Carol I”, Câmpulung Muscel, Jud. Argeş
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație/ formare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1998 – august 2001
Educatoare (detaşat/ titular Şc. Gen. cu clasele I-VIII Nr. 4, C-lung Muscel, Argeş)
Realizarea procesului instructiv – educativ

Septembrie 2001 – august 2002
Învaţător titular
Realizarea procesului instructiv – educativ
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 4 , Câmpulung Muscel, Argeş
Educație/ formare

Grădiniţa nr. 270, sector 5, Bucureşti
Educație/ formare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2011 – 2013
Coordonator practică pedagogică în învăţământul universitar
Discipline psihopedagogice
Dezvoltarea competenţelor specifice didacticii disciplinelor psihopedagogice
Proiectul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a
didacticienilor din învăţământul superior” (proiect cofinanţat din Fondul Social
European POSDRU) furnizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Bucureşti,
Universitatea din Piteşti
Nivelul în clasificarea naţională sau Formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul universitar
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2007 - 2011
Titlul ştiinţific de Doctor
Teza Combinarea strategiilor ddiactice. Modele teoretice și practice, coordonator
științific prof. univ. dr. Ioan Cerghit
Ştiinte ale educaţiei

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Doctoral
internaţională
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

2002 - 2004
Master Management şi evaluare educaţională
Şcoala ca organizaţie, Evaluarea programelor educaţionale, Managementul clasei de
elevi, Fundamente şi strategii de evaluare instituţională şi a personalului didactic
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
specializarea Pedagogie
Postuniversitar ISCED 5

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

1998 – 2002
Licenţă Pedagogie
Fundamentele pedagogiei, Teoria curriculumului, Teoria instruirii, Evaluarea în
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competenţe profesionale dobândite educație, Managementul educațional
Competențe în domeniul Științelor Educației
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Profilul
învăţământ / furnizorului de formare Sociopsihopedagogie, Specializarea Pedagogie
Nivelul în clasificarea naţională sau licență
internaţională
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

1995 – 1998
Bacalaureat
Invăţător-educatoare
Colegiul Pedagogic “Carol I”, Câmpulung Muscel, Jud. Argeş
Studii liceale, ISCED 3

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza
Limba rusa
Limba germană

Română
Engleză, rusă, germană

Înţelegere, vorbire, scriere – utilizator independent
Înţelegere, vorbire, scriere – utilizator independent
Înţelegere, vorbire, scriere – utilizator independent

Competenţe şi abilităţi sociale Iniţiere şi coordonare programe şi proiecte educaţionale, comunicare interpersonală,
lucru în echipă, responsabilitate, iniţiativă - aptitudini dobândite de-a lungul
experienţei şcolare şi profesionale
Competenţe şi aptitudini Iniţiere şi coordonare programe şi proiecte educaţionale instituţionale, programe de
organizatorice formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare fax, copiator, videoproiector
Competenţe şi aptitudini de utilizare Operare calculator, WORD, SPSS, EXCEL, POWEPOINT, ACCES, navigare pe
a calculatorului internet
Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Responsabilitate, seriozitate, capacitate de analiză şi sinteză
Permis(e) de conducere categoria B
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Cursuri de formare profesională
- Iulie-august 2011 – Academia de vară - Noi perspective în didactică. Între
centrarea pe elev şi abordarea prin competenţe. Universitatea Alba Iulia, proiect
POSDRU 87/1.3./S/63709- Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare
continuă a didacticienilor din învăţământul superior
- Septembrie 2007 - Certificat competenţă lingvistică emis de MEC prin CLSUniversitatea din Bucureşti
Activitaţi editoriale
- Coordonare colectie de carte Editura ArsLibris
- Secretar redacţie - Buletin Ştiinţific, seria Învăţământ primar şi preşcolar, Editat
de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti
- Membru comitet ştiinţific - Conferinţa Internaţională EduWorld 2014,
Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei Learning for Life, ediția XIII,
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
- Referent ştiinţific:
 Conferinţa Internaţională PsiWorld – Universitatea Bucureşti
 Conferinţa Internaţională EduWorld – Universitatea din Piteşti
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 Simpozionul Naţional cu participare internaţională „Educaţia la timpul
viitor”
 Referent ştiinţific al lucrărilor metodico-ştiinţifice elaborate de cadre
didactice din învăţământul universitar/ preuniversitar
Membru comitet organizare conferințe naționale și internaționale, Simpozion
Național
- Conferinţa Internaţională EduWorld – Universitatea din Piteşti
- Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea din Suceava
- Simpozion Naţional cu participare internaţională „Educaţia la timpul viitor”
- Membru în comitetul de organizare a Simpozioanelor Naţionale organizate de
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei, ISJ Argeş, Romania;
- Sesiunea Ştiinţifică Studenţească „Ştiinţele Educaţiei în Context Contemporan”
- Sesiunea anuală de comunicări științifice a masteranzilor și absolvenților
“Științele Educației: realități și provocări”
Moderator secţiuni conferinţe şi sesiuni ştiinţifice, simpozioane naționale:
- Moderator secțiune Psychology of Education Section, The International
Conference Psychology and the realities of the contemporany world –
PSIWORLD, 5 th edition 24-26 octomber 2014, www.psiworld.ro
- Moderator secțiune Pre-university education la 6th International Conference
EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary World
Issues”, 7- 9 november, 2014, www.eduworld.ro
- Moderator secțiune Initial and Continuous training of the teaching staff,
International Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing
Contemporary World Issues”, 29 november – 1st december, 2012,
www.eduworld.ro
- Moderator secțiune Calitate și professionalism în educație - Conferința
Științifică Națională A fi și a deveni educator, 23 noiembrie 2013, Câmpulung
Muscel, 2013
- Raportor secțiune Educational Policies International Conference EDUWOLRD
with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues”, 8-9
octombrie 2010, www.eduworld.ro
- Moderator secțiunea 1 Profesori, Simpozion Național cu participare
internațională Educația la timpul viitor, Câmpulung Muscel, 4 aprilie 2009,
ediția a IV-a
- Moderator sectiunea 3 Institutori-Învățători, Simpozion Național Școala și
Educația pentru toți, 17 martie 2007 Campulung Muscel
Organizator workshop, masă rotundă, ateliere de lucru:
- Coordonator workshop Noi tendințe în profesionalizarea carierei didactice EDUWORLD 2014, 6th International Conference EDUWORLD with the main
theme „Education Facing Contemporary World Issues”, 7-9 november, 2014,
www.eduworld.ro
- Coordonator workshop The training focused on skills: applications in
educational practice Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei Learning
for Life, ediția XIII, Suceava 28-29 mai 2015, Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava, http://www.usv.ro/icsed/
- Coordonator workshop Bune practici în formarea inițială a studenților viitori
profesori, Conferința Națională cu participare internațională Educație și
spiritualitate, ediția a II-a, Craiova, 7-8 iunie 2014
- Coordonator workshop Calitate și professionalism în educație - Conferința
Națională Educația la timpul viitor, Câmpulung Muscel, 2013, www.tvse.ro
- Coordonator workshop - Noi dezvoltări în didactica postmodernă. Dezbateri.
Prezentări de bune practici.Conferinţa Naţională de Didactică „Reforma
universitară a pregătirii viitorilor profesori”, Piteşti, 27-29 Iulie, 2011
Proiecte de cercetare
Naţională:
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- membru în echipa de cercetare a grantului Calitate în educaţie CALED 1, nr RO
2005/017-553.04.01.02.04.08, 2008
- membru în echipa de cercetare a grantului Calitate în educaţie CALED 2, nr RO
2005/017-553.04.01.02.04.02.12, 2008
- membru în echipa cercetare a grantului acreditat CNCSIS, seria 2007 (Proiecte
de tip A) , tema: Calitate în mentoratul educational (CAMED), COD 1157.
Internaţională:
- membru în echipa proiectului european 509927-LLP-1-2010-1-GRGRUNDTVIG-GMP- „Development of Innovative Methods of Training the
Trainers”.
- membru în echipa de cercetare a proiectului european Parent’s informal networks
for early childhood learning [PINECL], proiect nr. 543178-LLP-1-2013-1-IEKA3—KA3MP.
Membru laborator cercetare
- Membru Centru cercetare Promovarea excelenței în formarea profesională –
Universitatea din Pitești, Direcția de cercetare Educatie timpurie, Director Prof.
univ. dr. Geanina Cucu Ciuhan
Membru asociaţii profesionale
- Membru al Federației Internationale a Comunitatilor Educative
- Membru European Forum of Technical and Vocational Education and Training EFVET
- Membru The European Society for Research on the Education Adults E.S.R.E.A.
- Membru fondator al Asociatiei “Educatie pentru maine”
- Membru al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari
- Membru al Asociației Invățătorilor teleormaneni
Activitate în comisii la nivel instituțional
- Membru al Consiliului Facultății de Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Piteşti
– legislaturile 2008 - 2012; 2012 - 2016
- Membru în Comisii la nivelul universității din Pitești: Comisia de armonizare a
relațiilor dintre cadrele didacice universitare și cadrele didactice din
preuniversitar pentru identificarea și evaluarea tuturor activităților legate de
învățământul preuniversitar - Hotărâre Consiliul de administrație al Universității
din Pitești nr. 1553/ 11.02.2013, Comisia audit intern privind Repartizarea
lucrărilor de licență la nivelul Universității din Pitești, Comisia audit intern
privind Îndrumarea studenților realizat la nivelul Universității din Pitești
- Membru în comisii la nivelul facultății: Comisia de calitate, Comisia de
întocmire orar, Comisia de cercetare științifică, Comisia de practică pedagogică Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești
- Membru Comisia de evaluare pentru susținerea examenului de licență, disertație
- Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești
- Membru comisii de colocviu și susținere inspecțiilor pentru obținerea gradelor
didactice în învățământul preuniversitar
- Membru comisia de evaluare în cadrul activitățlor de formare continuă a cadrelor
didactice din învățământul primar și preșcolar Facultatea de Științe ale Educației,
Universitatea din Pitești
Premii şi distincţii
- Noiembrie 2007- Diplomă Jubiliară pentru merite deosebite în dezvoltarea
învăţământului superior românesc, acordată de Senatul Universităţii din Piteşti
- 2008 - Certificat de competenţă lingvistică emis de MEC prin CLS Universitatea din Bucureşti.
Data

Conf. univ. dr. Sofia Loredana TUDOR
……….......................................…………………
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