Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Ana CONSTANTIN1

Adresa

Str. Petre Ispirescu nr. 3, Bl. A3, sc D, et. VII ap. 32, Iaşi, ROMANIA

Telefon

04 0323 299302

Fax

40 232 20 13 00

E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat / Aria
ocupaţională

Mobil:

04 0745.365.368

anaconst@uaic.ro
Română
28 08 1945
Feminin
-

Experienţa profesională
Perioada (de la – până la)

1999 – 2017 ( prezent)

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic universitar (1999-2005: conferenţiar; 2005 – 2013: profesor universitar: 2011 –
prezent: pensionar, profesor emerit ).

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei; Str. Toma Cozma nr. 3, Iasi, 700554
Învăţământ

Perioada (de la – până la)

1968 – 2004

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific (1968 – 1969: psiholog; 1969-1971: cercetător ştiinţific stagiar; 1971-1990:
cercetător ştiinţific; 1990-1996: cercetător ştiinţific principal gradul II, 1996-2004: cercetător ştiinţific
principal gradul I, după 1999 prin cumul de funcţie, avînd baza la Universitate)

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
1

Activităţi didactice la nivel de licenţă şi master, disciplinele: Psihologia creativităţii, Psihologia
rezolvării conflictului, Fundamentele teoretice ale conflictului; Psihologia educaţiei, Psihologia
adultului. Director de program masterat ID Psihologia medierii conflictleor. Conducere doctorate.
Activităţi de perfecţionare (formare şi evaluare) a personalului didactic preuniversitar. Menţinerea la
curent în domeniile de expertiză; publicare studii, cărţi, cursuri.

Cercetare ştiinţifică în: evaluarea creativităţii, stimularea şi dezvoltarea creativităţii preadolescenţilor şi
adolescenţilor, cât şi a adulţilor; învăţarea în grup; climatul creativ şi factorii inhibitori ai creativităţii;
personalitatea inventatorului; procesul de invenţie tehnică.
Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane
Cercetare

Numele anterior - Stoica. Din 1987 lucrările publicate sunt semnate Ana Stoica-Constantin.
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Perioada (de la – până la)

1993 - 1990

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic (Conferenţiar asociat).
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Activităţi didactice la nivel de licenţă şi perfecţionare învăţămînt preuniversitar, disciplinele: Pedagogie
generală; Psihologia educaţiei.
Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei; Str. Toma Cozma nr. 3, Iasi, 700554

Educaţie şi formare
Perioada (de la – până la)
Calificarea / diploma obţinută

1973 - 1979
Doctor în Pedagogie

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Pedagogia creativităţii, doctorantură finalizată cu lucrarea Dezvoltarea creativităţii la elevi (coord. prof.
univ. dr. Ştefan Bârsănescu).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada (de la – până la)

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, B-d Carol I, nr 11, 700506, Iasi, Romania
Post-academic

1963 - 1968

Calificarea / diploma obţinută

Licenţa în Filosofie, specialitatea Pedagogie - Secundar limba şi literatura română

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Formare de competenţe generale în ştiinţele educaţiei şi limba şi literatura română

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Universitatea " Alexandru Ioan Cuza ", Iaşi, Bd. Carol I, nr 11, 700506, Iasi, Romania
Academic

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleza

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare
C1

Franceza
Rusa

Utilizator
experimentat

Abilităţi de citire
C1

Utilizator
independent
B2

Utilizator
elementar

Vorbit

Utilizator
experimentat

Interacţiune
C1

Utilizator
experimentat
B2

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Exprimare
B2

Utilizator
elementar
B2

Utilizator
elementar

Scris
Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
elementar
B2

Utilizator
elementar

Utilizator
experimentat
Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: colaborare la proiecte naţionale (N=16 şi internaţionale(N=12), ca membru în echipa
de proiect sau ca director de proiect (N=8);
Motivare şi îndrumare a studenţilor şi cadrelor didactice tinere pentru comunicare de studii şi
elaborarea a trei cărţi, una în limba engleză (coordonator, Ana Constantin);
Relaţionare (networking) cu personalităţi străine, care au conferenţiat în Iaşi (la Academie sau
Universitate) la invitaţia prof. Ana Constantin.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţele organizatorice: a) organizarea unui workshop internaţional în limba engleză, b) a
echipei de cadre didactice antrenate în programul de masterat în psihologia medierii conflictelor, c)
în managementul proiectelor.
d) Între 1993-1998 şeful secţiei de psihologie, pedagogie, sociologie din cadrul Institutul Naţional de
Inventică, Iaşi, institut de cercetare a creativităţii tehnice.

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe: psihologia şi pedagogia creativităţii; psiho-sociologia rezolvării conflictelor; psihologia
adultului; psihologia educaţiei /şcolară.

Aptitudini:
a) Educaţionale, formative şi informative pentru studenţi.
b) Cercetare ştiinţifică (design, desfăşurare, comentare şi redactare raport cercetare /studiu
publicabil).
N.B.:
Obţinerea calificativului maxim – „EXCELLENT ” – la evaluarea finală a proiectului de
cercetare 1998 – ‘Drug Use In Teenagers And Strategies To Control It In Post Totalitarian Regimes.
Case Studies On Romania And The Republic Of Moldavia’, (“Research Suppport Scheme” Praga,
1727/1520/1998)., (http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001135/01/143.pdf). (membră în echipa de
proiect).
Obţinerea calificativului „BEST PRACTICE” la evaluarea finală a modului de implementare a proiectului de
intervenţie “Program integrat de analiză şi intervenţie în Managementul Resurselor Umane (MRU)”
program Fhare FMAPL (membră în echipa de proiect).

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Operarea pe calculator în Microsoft Office™ (Word™ şi Power Point™).

Alte competenţe şi aptitudini

Traducător din limbile engleză şi franceză: 7 traduceri (cărţi şi studii de specialitate) publicate.
Comunicare foarte bună cu sălile de cursanţi (prin intervenţiile bine structurate, aplicative,
antrenante, cu umor).

Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Membru în 28 de proiecte de cercetare sau intervenţie (director a cinci proiecte internaţionale)
Autor a 137 lucrări ştiinţifice publicate (3 cărţi de autor şi 7 în co-autorat sau coordonate, 6 cursuri
universitare, 121 studii de specialitate).
Coodonator de doctorat (Psihologia creativităţii; Psihologia rezolvării conflictelor).
Susţinerea unor programe de formare /training-uri ale adulţilor în organizaţii industriale,
guvernamentale, instituţii de învăţămînt (în creativitate, rezolvarea conflictelor, relaţii umane).
Membru in Board: Creativity & Human Development, International eJournal ISSN: 2050-5337
http://www.creativityjournal.net/
Guest editor – Prof. Ana Constantin PhD, Număr special ”Focus on Creativity Research in Romania”,
Creativity & Human Development, International eJournal ISSN: 2050-5337, Issue 6, 2016
http://www.creativityjournal.net/
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Stagii de formare şi schimb de experienţă în străinătate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

25 mai – 1 iunie 2003: schimb de experienţă la Universitatea Hanovra, Germania: “Dezvoltări
curriculare în masteratul european de educaţia adulţilor”,.
1-15 dec. 2000: schimb de experienţă la Center for the Development of Creative Thinking” (COCD)
in Antwerp, Olanda, la invitaţia prof. dr. Marc Tassoul şi Helga Hohn.
27-29 iunie 1994: Training: "KAI Certification Course" (Course tutor: Dr. Michael Kirton), London,
Anglia.
1 sept. - 28 oct. 1992 "Visiting scholar" la Center for Studies in Creativity, State University College at
Buffalo, Buffalo, NY, S.U.A.
28 iul. – 31 aug. 1992: "Summer Creativity Course" la Brown University, Providence, RI, S.U.A.
1-15 dec. 1978 : schimb de experienţă la institute de cercetare ale Academiei, Berlin şi Leipzig, R.
D. Germană.

Alte activităţi: coordonator de doctorat în psihologie, membru în Consiliul Profesoral în cadrul
Departamentului de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, expert ARACIS (comisiile naţionale de acreditare
a programelor de studii universitare).
Recunoaşteri: membru al Comisiei Nationale de Inventică a Academiei Române, membră în
"Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România", membră în ICN (International Creativity Network), cu
sediul la Buffalo, NY. S.U.A.; inclusă în "Catalogul experţilor internaţionali în creativitate", întocmit de
ICN; 1995: Medalia de aur "Henri Coandă", decernată de Institutul National de Inventică, Iaşi, pentru
activitatea ştiinţifică în domeniul cercetării şi stimulării creativităţii.

Anexe

-

Semnătura:

Ana Constantin
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