Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Neamţu Cristina
Adresă(e) Nr. 1, Str. Lt. Ionescu, 700554, Iasi, Romania
Telefon(oane)

+ 40 232 215535

Fax(uri)

+ 40 232 210660

Mobil:

+ 40 745 943627

E-mail(uri) cneamtu@psih.uaic.ro
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

română
3.10.1965
F

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 2012
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Departamentul de Stiinte ale Educatiei
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică cu studenţi şi masteranzi, coordonator de activităţi
principale de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul

preuniversitar, coordonare lucrări gradul didactic I, activitati de
cercetare, participarea la comisii de evaluare la examene nationale si
locale, coordonarea lucrarilor de licenta si a lucrarilor de disertatie la
masterat, elaborarea de cursuri universitare si materiale educationale,
participare la elaborare granturi/proiecte de cercetare, coordonare
ştiinţifică a programelor internaţionale de cercetare Leonardo da Vinci
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie medicală şi
psihopedagogie specială , str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România
Tel : +40 232 201028

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

Educaţie si Cercetare
2009 - prezent
Expert pe termen lung in proiectul POS DRU/91/2.2/S/61.264
Identificarea cauzelor abandonului scolar, structurarea cadrului
metodologic de interventie pentru diminuarea abandonului scolar,
selectarea programelor de educatie non-formala si informala
destinate elevilor cu risc de abandon scolar, selectia elevilor cu risc
de abandon scolar, conceperea instrumentelor de depistare
precoce a riscului de abandon scolar
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie medicală şi
psihopedagogie specială , str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România
Tel : +40 232 201028
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie si Cercetare

Perioada 2008- 2010
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung proiectul FP7 Replay, nr.224047/2008
Activităţi şi responsabilităţi Definirea, optimizarea şi aplicarea strategiilor de cercetare;
principale truirea designului de cercetare, realizarea documentării bibliografice,

zarea de sinteze teoretice, culegere a datelor în cercetare
rimentală, analiza primară a bazelor de date, redactare de articole şi
arte de cercetare, difuzarea şi valorizarea rezultatelor proiectului.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie medicală şi
psihopedagogie specială , str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, România
Tel : +40 232 201028
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie si Cercetare
activitate
Perioada 2006– 2008
Funcţia sau postul ocupat Director de proiect Leonardo da Vinci Relais II Profils Metiers-

Formation pour Developper la Relation D’Aide Aux Publics en
Situation D’Abandon , nr. 152570

Activităţi şi responsabilităţi Documentare, aplicarea strategiilor de cercetare, realizarea de sinteze
principale teoretice naţionale, realizarea de instrumente europene de formare

profesionala (referentiale de formare) activităţi de formare
profesională, activităţi de evaluare a eficienţei noului dispozitiv de
formare, redactarea de articole şi rapoarte de cercetare, difuzarea şi
valorizarea produselor proiectului.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie medicală şi
psihopedagogie specială , str. Toma Cozma nr.3, Iaşi, cod 700554,
România
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare şi Formare Profesională
2003 - 2004
Director de proiect Leonardo da Vinci Relais I Profils MetiersFormation pour Developper la Relation D’Aide Aux Publics en
Situation D’Abandon nr. 118049; expert pe categoria de public-ţintă
„Copii”
Documentare, aplicarea strategiilor de cercetare, culegerea
datelor, analiza primară a datelor, realizarea de sinteze teoretice
naţionale, realizarea de instrumente de formare profesionala,
activităţi de formare profesională, activităţi de evaluare a eficienţei
noului dispozitiv de formare, redactarea de articole şi rapoarte de
cercetare, difuzarea şi valorizarea produselor proiectului.
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie medicală şi
psihopedagogie specială , str. Toma Cozma nr.3, Iaşi,cod 700554,
România
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare şi Formare profesională
1991 -1995
Asistent cercetare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Traducerea, adaptarea, etalonarea instrumentelor Programului de
Îmbogăţire Instrumentală, elaborat de R.Feuerstein pentru
recuperarea socio-cognitiva a copiilor cu cerinţe educative speciale

Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Ştirbei Vodă nr. 37, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

2003 curs post-universitar Training of Experts in Child and Family
Welfare, Prevention and Intervention in Chid Maltreatment:
Development and Assessment of Programs
Expert în problematica abuzului asupra copiilor
Tipuri de abuz, Abordarea sistemică în interventia terapeutică,
Politici şi strategii în prevenţia maltratării
Universitatea de Vest din Timişoara şi Casa NATO Bucureşti

1993 - 2001
Diploma de doctor în Ştiinţe ale Educaţiei
Sociologia educaţiei, Psihologia educaţiei, Psihologie socială,
Psihosociologia familiei, Psihopedagogia comportamentului
deviant, Sociologia deviantei, Managementul educaţiei;
competenţe de proiectare şi realizare a strategiilor de intervenţie
pentru diminuarea problemelor de comportament ale elevilor
Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi

1985 - 1989
Diploma de licenţă
Psihologie, Pedagogie, Sociologie, Filosofie, Istorie; competenţe
de formator, competenţe de proiectare şi realizare a unei
investigaţii în domeniul socio-uman
Universitatea „Al. I.Cuza” Iaşi

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

Limba română
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Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză
Engleză

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare
la
conversaţie

Discurs
oral

Scriere
Exprimare scrisă

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe de muncă în echipă multidisciplinară, formate în cursul
derulării proiectelor de cercetare. Abilităţi de relaţionare în medii
multiculturale, formate în urma participărilor la manifestări ştiinţifice
internaţionale şi a participării la proiecte internaţionale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Coordonator de echipe şi reţele multidisciplinare, în cursul participării la
proiectele Leonardo. Experienţă organizatorică şi de moderator – membru
în comitete de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale: « Exigente si standarde ale psihologiei aplicate actuale »,
Campulung Moldovenesc, 2004 ; « La gouvernance d’etablissements
d’enseignement superieur, formateurs d’enseignants », Iasi, 2006,
„Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie
terapeutică”, Iaşi, 2008

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe de proiectare a strategiilor de intervenţie pentru diminuarea
violenţei şcolare şi a abandonului şcolar - stagii post-universitare la
Universităţile din Liege si Atena prin programe Tempus (1995 si 1996).

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe de utilizare a programului Microsoft

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Responsabilitate, punctualitate, simţ al umorului, creativitate.

Permis(e) de conducere
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Informaţii suplimentare

Initiator de programe educationale destinate copiilor
institutionalizati « Eu ca viitor parinte » 1997-1999 ; « Copiii strazii »
1997 in cadrul organizatiei « Salvati Copiii » ;
Formator in diverse programe de perfectionare psihopedagogica
destinate cadrelor didactice din invatamintul special, organizate de
RENINCO (1998 ; 1999; 2000);
Formator in cadrul programelor de perfecţionare continuă destinate
cadrelor didactice din învăţământul special şi integrat, coordonate de
Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice al Universităţii „Al.
I.Cuza”,
Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale:
: « Exigente si standarde ale psihologiei aplicate actuale », Campulung
Moldovenesc, 2004 ; « La gouvernance d’etablissements d’enseignement
superieur, formateurs d’enseignants », Iasi, 2006, „Violenţa în familie:
între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, Iaşi, 2008
Granturi internaţionale:
2006-2008 Director de proiect Leonardo da Vinci Relais II Profils
Metiers-Formation pour Developper la Relation D’Aide Aux Publics en
Situation D’Abandon , nr. 152570
2003-2004 Director de proiect Leonardo da Vinci Relais I Profils
Metiers-Formation pour Developper la Relation D’Aide Aux Publics en
Situation D’Abandon , nr. 118049
Publicaţii semnificative
Volume
Devianţa şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
Educaţia sexuală – o provocare pentru şcoala românească, Editura
Institutul European, Iaşi, 2004.
Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2000
29 Studii şi articole publicate in reviste de specialitate

Anexe

Conf. Univ. Dr. Cristina Neamţu
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