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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa, Claudia Mari 
Adresă(e) Piteşti, Str. Smeurei nr.29, bl. PS38, sc. A, ap. 9, Piteşti,  Jud. Argeş 

Telefon(oane) Mobil: 0770229548  
Fax(uri) - 

E-mail(uri)  claudia_mari_1965@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 
  

Data naşterii  19.09.1965 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Învăţământ 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada   1.09.2009 - până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat  profesor dr. inginer,  

Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice 
Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Tehnic Armand Călinescu  din Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 
Perioada  1.09.2008 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat  profesor dr. inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Şcolar I.C.M. DACIA Piteşti 
Perioada  1.09.2007 – 31.08.2008 şi 1.09.2005 – 31.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat  profesor drd.  inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Şcolar Mihai Viteazul Piteşti 
Perioada  1.09.2006 – 31.08.2007 

Funcţia sau postul ocupat  profesor  inginer,  
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Şcolar Mozăceni – Argeş 
Perioada   1.09.1995 – 31.08.2005 

Funcţia sau postul ocupat  profesor drd. inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Şcolar Ind. Construcţii Nr. 2 Piteşti 
Perioada  2002 – până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar – cadru didactic asociat 
Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare, seminarizare 
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  august 1999  
Calificarea / diploma obţinută  Definitivat în învăţământul preuniversitar  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Discipline tehnice, psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Piteşti 

Perioada  1.12.2002 – 10.04.2008  
Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare de doctorat -  Doctor ing. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti,  
domeniul Inginerie mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada august 2006 
Calificarea / diploma obţinută  Titularizarea în învăţământul preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Discipline tehnice, psihopedagogie 

Perioada  noiembrie 2008  
Calificarea / diploma obţinută  Grad didactic I în învăţământul preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, psihopedagogie 

Perioada  2007 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută Psiholog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Statistică psihologică, Fundamentele psihologiei, Neuropsihologie, Psihologie socială, 
Dinamica grupurilor, Psihologia muncii, Psihopatologie, Psihologie organizaţională, 
Psihologie militară, Practică de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Piteşti, Secţia – Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2014 - 2016 
Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de masterat – Psihologie clinică, evaluare și intervenție 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Neuropsihologie clinică; Aspecte legale, etice şi profesionale în psihologia clinică; 
Metode avansate de cercetare în psihologia clinică şi psihoterapie; Consultaţia 
psihologică şi conceptualizarea clinică; Metode avansate de analiză a datelor; 
Elemente avansate de psihopatologie; Psihodiagnoza disfuncţiilor cognitive şi de 
limbaj; Teorie și practică în consilierea clinică; Psihodiagnoza clinică a 
personalității; Trauma fizică și psihică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Piteşti, Secţia – Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 
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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

  
 2011 - 2013 
 

  Studii universitare de masterat – Inginerie industrială 
 Sisteme mecatronice și robotice asistive, Ergonomia echipamentelor asistive, Interfețe 
om  mașină pentru tehnologii asistive, Tehnologii de fabricație a echipamentelor 
asistive, Optimizarea prin simulare a echipamentelor asistive, Inginerie biomedicală 
 
  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică și Tehnologie 
   
  ISCED 7 

Perioada 1986 - 1992 
Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic – specializarea AR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză matematică, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Mecanică, Rezistenţa 
materialelor, Mecanisme, Organe de maşini, Studiul materialelor, Chimie, Tehnologia 
materialelor, Electronică şi maşini electrice, Echipamente electrice şi electronice pentru 
autovehicule, Motoare, Management industrial, Circulaţie rutieră şi conducere autovehicule, 
Practică de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Inginerie Piteşti, specializarea Autovehicule Rutiere.  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada  1979 - 1983  
Calificarea / diploma obţinută Operator petrochimie / Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organică şi anorganică, Tehnologie chimică, Utilaj tehnologic, Practică tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de chimie industrială nr. 4, Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Munca în echipă, abilităţi de comunicare, munca cu oamenii şi cu copiii în mod special, simţ de 
analiză detaliată. Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, capacitate ridicată de analiză şi sinteză 
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Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare; utilizarea calculatorului, datorită 
specializării şi profesiunii. 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe pachet Office – Word, Excel, Power Point, Acces, Tehnoredactare computerizată, 
Grafică asistată de calculator - AutoCAD, 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice literatură, muzică 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini - pedagog experimentat 
- Cunoştinţe de specialitate despre psihologia elevului / studentului și adultului 
- Consilier psihologic în Psihologie sistemică de familie și cuplu 
- Psiholog clinician în supervizare 

 

 

Permis(e) de conducere    Permis de conducere categoria B şi C 
 

 

Informaţii suplimentare - 50 de lucrări ştiinţifice, 
- 3 manuale universitare, 
- membru în 2 asociaţii profesionale. 

  

 


