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Informații personale
Nume
Prenume
Adresa profesională
Telefoane
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naționalitate(-tăţi)
Starea civilă

CURELARU
Versavia
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Str. T. Cozma, nr. 3. 700544, Iași, Romania.
Serviciu
+40 232 201290
+40 232 216324
versavia.curelaru@uaic.ro
Româna
Căsătorită

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Perioada
Funcția sau postul ocupat
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2009-prezent
Lector universitar doctor
2003-2009
Asistent universitar
2001-2003
Doctorand cu frecvență
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Activități și
responsabilități
principale

Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

VERSAVIA CURELARU
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Activitate didactică
Cursuri, seminarii și activități practice la nivel de licență în domeniile:
psihologia educației, managementul clasei de elevi, consiliere
psihopedagogică;
Cursuri și seminarii la nivel master în domeniul psihologia educației,
consiliere și orientare, consilierea psihopedagogică la copii și adolescenți
Cursuri și activități practice în cadrul programelor de formare continuă a
personalului didactic din învățământul preuniversitar: psihologia
educației, managementul clasei de elevi, consiliere și dezvoltarea carierei,
managementul conflictului școlar.
Activitate de cercetare
Domenii de cercetare: Psihologia educației; Managementul clasei de
elevi; Psihologie socială (diplomă de studii aprofundate în domeniul
psihologiei sociale, teza de doctorat cu o temă la intersecția domeniilor
psihologie socială și psihologie educațională).
Activități de cercetare în cadrul unor programe de formare continuă:
analiza nevoilor de formare, analiza punctelor tari și a punctelor slabe în
sistemele de formare e-learning.
Membru în echipele unor proiecte de cercetare și dezvoltare: 1 proiect
CNCSIS, 3 proiecte Leonardo, 1 proiect POSDRU, 1 proiect SCOPES, 1
proiect Educația 2000+. Responsabilități: analiza de nevoi, analiza
statistică și interpretarea datelor, construirea metodologiilor de formare
în sistem e-learning, construirea metodologiei de formare pentru sectorul
formal și nonformal al educației de mediu, expert pe termen lung în
domeniul formării personalului didactic, tutore-expert învățământ.
Coordonator de lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului I
(învățători/educatori), coordonator de licență și disertații.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Str. T. Cozma, nr. 3, 700544, Iași, Romania
Învățământ, cercetare, formare
Noiembrie-decembrie 2019
Tutore/expert învățământ
Organizarea și derularea unor ateliere de lucru pe teme de interes pentru
studenți: motivația – autodiagnoză și optimizare, managementul stresului
și stilului de viață, emoțiile și învățarea, procrastinarea și managementul
timpului, dezvoltarea comunicării asertive.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Proiectul ROSE AG
82/SGU/CI/I „Centrul de Învățare al UAIC: Performanță Pas cu Pas-CIP3”
Consiliere și dezvoltare personală
2000-2001
Psiholog stagiar
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responsabilități
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Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități
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Numele și adresa
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Activități educative, de consiliere și reintegrare cu persoane aflate în
dificultate (ergoterapie, consiliere psihologică, psihometrie, activități
educative individuale și de grup).
Institutul Maieutique „G. Mastropaolo” Lausanne, Elveţia,

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități
principale
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau
sectorul de activitate

1997-1998
Profesor-educator
Activități educative și de asistență socială

Educație și formare
Perioada
Calificarea/diploma
obținută

VERSAVIA CURELARU
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Psihiatrie, educație și reintegrare socială și profesională
1998-2000
Profesor socio-umane
Activități de predare-învățare (logică, psihologie, filosofie)

Grup Școlar „Unirea” Pașcani, Iași
Învățământ

Casa de copii Bucium Iași
Asistență socială și protecția copilului
1986-1992
asistentă medicală
Activități de îngrijire medicală

Spitalul Județean Botoșani și Sanatoriul Guranda (Botoșani)
Sănătate

2001-2008
Doctor în Psihologie
Titlul tezei: Implicații ale conceptului de sine în performanța academica,
coordonator prof. univ. dr. Adrian Neculau. Teza a fost susținută în
ședință publică la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la 05.12.2008. Titlul a fost
confirmat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.
3658/10.04.2009
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Disciplinele principale
studiate / competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
națională sau
internațională
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele principale
studiate / competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
națională sau
internațională
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
Disciplinele principale
studiate / competențe
profesionale dobândite

Numele și tipul instituției
de învățământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
națională sau
internațională
Perioada
Calificarea/diploma
obținută
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Teorii ale conceptului de sine; Stima de sine; Self-efficacy; Identitate
personală și identitate socială; Teoriile motivației; Factorii succesului și
eșecului școlar; Metodologia cercetării psihologice; Statistică.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației
Studii doctorale (niv. 8 EQF)

1999-2000
Studii aprofundate
Intervenție în grupuri și organizații; Analiza câmpului educațional;
Analiza calitativă și cantitativă a datelor; Influență socială; Dinamică de
grup; Relații interpersonale; Percepții și relații între grupuri; Relații
interculturale.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației
Studii postuniversitare (echivalent MA - niv. 7 EQF)

1992-1997
Licență în psihologie
Psihologie generală; Psihologia dezvoltării; Psihologia persoanei și
diferențială; Psihologie cognitivă.
Psihologie patologică și medicală; Psihoterapie.
Psihologie socială; Psihologia muncii; Psihologie economică; Psihologie
judiciară, Tehnici de intervenție și formare psihosocială.
Psihologie școlară; Orientare școlară și profesională.
Metode de cercetare și psihodiagnostic; Teoria și practica elaborării
probelor psihologice; Statistică psihologică.
Pedagogie și Practică pedagogică
Practică în domenii cu specific psihologic (spital psihiatrie, laborator de
testare psihologică, cabinete psihologice în creșe și grădinițe);
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației
Studii universitare (echivalent BA – niv. 6 EQF)

1982-1986
Diplomă de bacalaureat

4

EUROPASS CV

Numele și tipul instituției
de învățământ
Nivelul în clasificarea
națională sau
internațională
Aptitudini și competențe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Nivel european (*)

Competențe și abilități
sociale

Competențe și aptitudini
organizatorice

Competențe și aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Liceul Sanitar Botoșani
Studii liceale

română
(*) A2-utilizator elementar, B2-utilizator independent, C2 – utilizator
experimentat
Înțelegere
Vorbire
Scriere
Discurs
Exprimare
Ascultare Citire Conversație
oral
scrisă
Franceza
C2
C2
C2
C2
B2
Engleza
B2
C2
A2
B2
B2
Abilități de cooperare și lucru în echipă – dobândite în urma colaborării
în cadrul echipelor de cercetare și intervenție și prin proiectarea și
derularea activităților de grup la studenți și cursanți;
Abilități de relaționare și comunicare – dobândite în urma cursurilor și
activităților practice educative, de consiliere și psihoterapie.
Abilități de proiectare, organizare și coordonare activități didactice, de
formare și de cercetare.
Abilități de coordonare echipe și grupuri – responsabil realizare dosar
acreditare DPPD, responsabil realizare activități de cercetare în cadrul
unor proiecte de dezvoltare instituțională.
Competențe de utilizare a MS Office, SPSS, PROCESS.
Competențe de utilizare a platformelor e-learning, a aplicațiilor pentru
videoconferințe și alte activități educative online (Zoom, Cisco Webex,
Microsoft Team); utilizarea metodologiilor specifice acestor sisteme de
învățare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Activități de formare/perfecționare profesională și academică
• 9-13 iulie 2018, Iași – cursurile Școlii de vară cu titlul „Psihoterapia dialectic-comportamentală și
Modelarea prin ecuații structurale”, desfășurate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, formatori: Bogdan Balan (Université du Quebec en
Outaouais) și Cristian Opariuc (Universitatea Ovidius, Constanța).
• 10-12 iunie 2013, Iași, participare la cursul „Start-up Economy” (10 ore) în cadrul proiectului POSDRU
Definirea calificării de psiholog și a descriptorilor sectoriali de învățare, în vederea adaptării
programelor de master în psihologie la nevoile pieței muncii din România, formator Cătălin Adrian
Ionescu.
• 26-29 noiembrie 2012, participare la seminarul „Stage et pratique” în cadrul proiectului LEONARDO
DA VINCI Nr 2011-1-RO1-LEO-04-14630 14630 („Méthodes et stratégies innovantes d’enseignementVERSAVIA CURELARU

21.03.2021
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apprentissage pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la
maternelle et pour l’école primaire”), IUFM Niort-Poitiers, Franța.
• 25-26 septembrie 2012, Brașov, participare la International Symposium on Clinical Psychology:
Workshop on Empirically-Suported Interventions, susținut de: James Maddux (George Mason
University), Ion Dafinoiu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Thomas Ollendick (Virginia
Polytechnic Institute and State University), Christianne Lee Esposito-Smythers (George Mason
University), John Lochman (University of Alabama).
• 26-27 februarie 2011, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – participare la „Seminariile de
statistică avansată”, organizate de către Grupul Next Level, formatori: conf. univ. Florin Alin Sava, lect.
dr. Laurențiu Maricuțoiu, UVT.
• 01-10 februarie 2011, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Departamentul ID/FR – cursuri de
instruire în utilizarea software-ului Blackboard al Platformei Mediaec, formator, Adrian Istrimschi.
• 25 septembrie 2010, Iași – participare la workshop-ul „Prevenția și remiterea emoțiilor și
comportamentelor disfuncționale la copii. Programul Self Kit”, desfășurat în cadrul Conferinței
Naționale de Psihologie, Iași, formator prof. univ. Adrian Opre de la UBB Cluj.
• 25 septembrie 2010, Iași – participare la workshop-ul „Sistemul de evaluare ASEBA pentru evaluarea
problemelor emoționale și comportamentale la copii și adolescenți (1.5-18 ani)”, desfășurat în cadrul
Conferinței Naționale de Psihologie, Iași, formator conf. univ. Anca Dobrean de la UBB Cluj.
• 15-16 iunie 2007, Barcelona, Món Blau-Verd Association: participare la workshop-ul cu tema:
„Curricular development for environmental non-formal education”, desfășurat în cadrul proiectului
European Curriculum for Metodological Training in the Field of Environmental Education – membru
al echipei de dezvoltare a curriculum-ului nonformal pentru educația de mediu.
• 30 mai-1 iunie, 2006, Iaşi – participare la „Workshop on Evaluation of Methodological Training Needs
of Trainers from Romania and Bulgaria in the Field of Environmental Education (EE)”, desfăşurat în
cadrul proiectului Leonardo European Curriculum for Metodological Training in the Field of
Environmental Education – membru al echipei de dezvoltare a curriculum-ului formal și nonformal
pentru educaţia de mediu.
• 18-21 mai 2006 - participare la workshop-ul „Consiliere şcolară prin educaţia raţional-emotivă şi
comportamentală (EREC)” desfăşurat în cadrul Conferinţei Naţionale de Psihologie, Cluj-Napoca,
formatori Adrian Opre, Aurora Szentagotai, Simona Trip, Bianca Macavei, Anca Baltag şi Sebastian
Vaida.
• 3-5 mai 2004 – cursuri de formare pentru utilizarea platformei e-learning la Universitatea din Barcelona
(Universitat de Barcelona Virtual), în cadrul proiectului Leonardo Formesport.
• 2000-2001 – bursă de stagiu la Institut Maieutique „G. Mastropaolo” Lausanne, Elveţia, specializat în
educarea și reinserția socială a persoanelor cu probleme psihiatrice: participare la cursuri și activității de
psihodramă, muzicoterapie, ergoterapie, psihanaliză, igienă mentală, psihometrie (1 oră de curs sau
activitate practică/săptămână pentru fiecare dintre cursurile menționate, pe parcursul unui an
universitar).
• 24 noiembrie 2000 – participare la simpozionul „Le temps vécu de la personne schizophrène: entre
relation et économie”, la Departement Universitaire de Psychiatrie Adulte, section „E. Minkowski”
Lausanne (7 ore)

VERSAVIA CURELARU

21.03.2021

6

EUROPASS CV

• 1996-1997 – cursul „Prevenția și intervenția în dependența de alcool” (24 ore curs și 12 ore activității
practice în timpul primului semestru al anului academic) – formator dr. Octavian Driga, Asociația
„Crucea Albastră” Iași.
Organizare evenimente științifice/profesionale:
•

Moderator al workshop-ului pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar – „Starea de bine
și competențele socio-emoționale ale profesorilor (SEC) – premise pentru dezvoltarea unui climat
educațional pozitiv”, Zilele C.J.R.A.E. Iași, ed. A III-a, 26-27 septembrie 2019.

•

Membru în comitetul de organizare a Conferinței Naționale „Educația Azi” – Formarea Profesorilor
în Era Digitală, organizată de DPPD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 30-31 mai 2019.

•

Moderator secțiunea „Studii și practici educaționale centrate pe abilitarea profesorilor în școala
contemporană”, din cadrul Conferinței Naționale „Educația Azi” – Formarea Profesorilor în Era
Digitală, Iași, 30-31 mai 2019.

•

Co-organizator, împreună cu Georgeta Diac și Daniela Muntele-Hendreṣ, al workshop-ului pentru
cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar – „Antrenarea capacităţilor de gestionare a
mediului emoţional şi social al clasei”, 19 octombrie 2017.

•

Membru în comitetul de organizare a manifestării științifice Colloque International „Méthodes et
stratégies innovantes d'enseignement-apprentissage pour la formation des compétences
professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l'école primaire" Iași 3-6 iunie 2013.

•

Moderator la Séminaire International "Méthodes, stratégies et instruments d'évaluation. Identifier
auprès de l'élève d'éventuels besoins spécifiques et réagir, en prenant les mesures qui s'imposent",
Școala Normală "V Lupu" Iași , 1-4 oct 2012.

Membru în asociații profesionale/științifice
•
•
•

2006 – membru al Asociației Psihologilor din România.
2013 – membru al Asociației Române de Psihologie Pozitivă
2014 – membrul al International Association of Applied Psychology

Activități și poziții administrative
•
•

Membru în Biroul Consiliului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: din 2008
până în prezent
Responsabil dosar acreditare Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației (2017).

Proiecte/granturi de cercetare/dezvoltare
•
•

•

2020-2021 – membru în proiectul „Start în carieră prin master didactic”, POCU/864/6/21/140783 –
responsabil consiliere în carieră.
2011-2013 – membru în proiectul „Méthodes et stratégies innovantes d’enseignement-apprentissage
pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour
l’école primaire” – LEONARDO 2011-1-R01-LEO04-14630, dir. Irina Cosovanu, Școala Normală
„V. Lupu” Iași.
2010-2013 - membru în proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar” – POSDRU/87/1.3/S/51391, dir. Teodor Cozma,
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi.
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•

2007-2008 - membru în proiectul de cercetare „Modele curriculare ale perfecţionării
psihopedagogice a personalului didactic din învățământul preuniversitar în sistem e-learning”,
Grant CNCSIS tip A, coord. Georgeta Diac.

•

2005-2008 - membru în proiectul „Nomads and Parliamentarians. The influence of mobility and
religious affiliation on integration policies and the development of identities” – SCOPES (Scientific
Co-operation Eastern Europe and Switzerland), finanţare Swiss National Science Foundation,
coord. François Ruegg, Elveţia.

•

2005-2007 - membru în proiectul „European Curriculum for Metodological Training in the Field of
Environmental Education”, LEONARDO RO/05/B/P/PP175010, coord. Naela Costică,
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi.

•

2003-2005 – membru în proiectul, „Formesport” – LEONARDO E/02/B/F/PP-115.809, coord. Pere
Surribas, Universitatea din Barcelona, Spania.

•

2000 - membru în proiectul EDUCAŢIA 2000+ (propunător şi moderator al unor activităţi privind
optimizarea relaţiilor părinţi-elevi-profesori la Grupul Şcolar CFR Paşcani).

ANEXE:
1. Lista publicațiilor
2. Participări la manifestări științifice (internaționale și naționale)

Iaşi, 21.03.2021
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Versavia Curelaru
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