Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume și prenume

ARDELEAN Delia-Mariana

Adresă
Telefon
E-mail

delia.ardelean@uvvg.ro

Naţionalitate

română

Sexul

feminin

Data naşterii
Experienţă
Experiență profesională și locuri de muncă relevante
profesională
* Perioada (01.10.2016-până în Conf. univ. dr. -CDA
prezent)
* Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad
* Tipul activităţii sau sectorul de Educație
activitate
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport
* Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic

* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
 Perioada (01.10.201631.08.2016)
Numele și adresa angajatorului

Activități didactice

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Educație

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic

Lector univ. dr. - CDA
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

* Perioada (01.09.2016-până în CJRAE
prezent)
Psiholog principal, supervizor, domeniul Psihologie școlară și educațională,
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acreditat de Colegiul Psihologilor din România
* Numele şi adresa angajatorului Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
* Tipul activităţii sau sectorul de Management școlar și instituțional/Unitate de învățământ subordonată ISJ și CJ
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Director
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Realizarea conducerii executive a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate
cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație
al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale în vigoare

* Perioada (1 septembrie 2012- 1 septembrie 2012 - până în 22.06.2016
până în 22.06.2016)
* Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ
Baia Mare, str. Petofi Sandor nr.14, 430165, Tel. 004.0262.212.114, fax.

004.0262.211.992, www.isjmm.ro, isjmm@isjmm.ro
* Tipul activităţii sau sectorul de DESCENTRALIZARE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL, DEZVOLTAREA
activitate
RESURSEI UMANE
* Funcţia sau postul ocupat
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT
* Principalele activităţi şi
- Implementarea descentralizării instituţionale, management educaţional, managementul
responsabilităţi
resurselor umane, dezvoltarea resursei umane, mentorat, educaţie permanentă, proiecte
educaţionale (programe comunitare, activitate extraşcolară), învăţământ particular şi
alternative educaţionale
* Perioada (1 septembrie 2012- 1 septembrie 2009- până în 1 septembrie 2012;
- din 1 septembrie 2012- până în 1 septembrie 2008
- până în 1 septembrie 2009)
* Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Baia Mare
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular, discipline socio-umane, aria curriculară Om şi societate
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Profesor titular ştiinţe socio-umane, doctor în Ştiinţe ale Educaţiei, gradul didactic I
* Principalele activităţi şi
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice la clasă; activităţi de performanţă;
responsabilităţi
activităţi şcolare şi extraşcolare; parteneriate cu părinţii şi comunitatea;
* Perioada (1 septembrie 2009- Mentor PIR
- până în17.02.2005)
* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean
* Tipul activităţii sau sectorul de Mentorat destinat cadrelor didactice din mediul rural
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Mentor
* Principalele activităţi şi
Activități de mentorat destinate cadrelor didactice
responsabilităţi
* Perioada (10.04.200110.04.2001-17.02.2005
17.02.2015)
* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş
str. Petofi Sandor nr. 12 - 14, Baia Mare
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* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Management instituţional şi şcolar
Inspector şcolar general
- stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a ISJ MM; planificarea
activităţilor din cadrul ISJ; asigurarea repartizării resurselor financiare; organizarea
activităţii ISJ MM; conducere/coordonarea activităţilor ISJ; asigurarea climatului de
muncă eficient; asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate;
verificarea activităţii compartimentelor din subordine; elaborarea materialelor de
sinteză; menţinerea legăturilor ISJ cu MEC; reprezentarea ISJ în relaţiile publice;
consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii; perfecţionarea activităţii proprii şi
asigurarea dezvoltării continue a personalului;
- coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţilor/ acţiunilor /proiectelor la nivelul
învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal din judeţ;
- organizare, management, îndrumare, verificare, evaluare, consiliere, comunicare în
domeniul de competenţă;
- capacitate şi experienţă în conducerea echipelor de lucru, gestiuni economice si resurse
umane;
- cunoştinţe referitoare la piaţa muncii, la sistemele de formare ocupaţională şi la
sistemul educativ;
- experienţă şi cunoştinţe referitoare la funcţionarea instituţiilor şcolare: politici de
personal;
- experienţă în mediile asociative şi intervenţie în programele de colaborare cu
Administraţia Publică;
10.04.2001-17.02.2015 și 2001-1987

* Perioada (10.04.200117.02.2015 și 2001-1987)
* Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular
activitate
* Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline-socio-umane

* Principalele activităţi şi
Activități de predare-învățare-evaluare
responsabilităţi
* Perioada (10.04.2001-8.04.
10.04.2001-8 .04.1999
1999)
* Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Maramureș-Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
* Tipul activităţii sau sectorul de Activități de consiliere-orientare și examinare a elevilor, cadrelor didactice și părinților
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Coordonator CJAP;
Consilier școlar/psiholog școlar
* Principalele activităţi şi
Coordonarea și organizarea întregii activități educaționale din CJAP
responsabilităţi
* Perioada (08.04. 1999-01.09. 08.04. 1999-01.09. 1998
1998)
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* Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic ”Vasile Lucaciu” Baia Mare
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Profesor discipline socio-umane
* Principalele activităţi şi
Predarea la clasă a disciplinelor de științe socio-umane
responsabilităţi
* Perioada (08.04. 1999-01
08.04. 1999-01 .05.1991
.05.1991)
* Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Maramureș-Centrul Județean de Asistență Psihopedagogicădetașare în interesul învățământului
* Tipul activităţii sau sectorul de Activități de consiliere-orientare și examinare a elevilor, cadrelor didactice și părinților
activitate
- activități de consiliere și orientare
* Funcţia sau postul ocupat
Coordonator CJAP;
Consilier școlar/psiholog școlar
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Coordonatorul CJAP organizează întreaga activitate educațională din CJAP
-

*Perioada(1.05.199101.09.1990)

activități de consiliere și orientare

1.05. 1991-01.09.1990

* Numele şi adresa angajatorului Liceul „Gh. Şincai” Baia Mare
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular detașat
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Profesor discipline socio-umane
* Principalele activităţi şi
Predarea la clasă a disciplinelor de științe socio-umane
responsabilităţi
* Perioada (1.09.19891.09.1989-31.08.1990
31.08.1990)
* Numele şi adresa angajatorului Liceul Ind. Nr. 7 Baia Mare
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular detașat
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
Profesor discipline socio-umane
* Principalele activităţi şi
Predarea la clasă a disciplinelor de științe socio-umane
responsabilităţi
* Perioada (1.09.19871.09.1987-31.08.1989
31.08.1989)
* Tipul activităţii sau sectorul de Cadru didactic titular prin decizie guvernamentală
activitate
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* Funcţia sau postul ocupat

Profesor discipline socio-umane

* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
A. Educaţie şi formare

Predarea la clasă a disciplinelor de științe socio-umane

* Perioada (ianuarie – iunie
2011)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Ianuarie – iunie 2011-Cursuri postdoctorale

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (2011 - 2012)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (octombrie 2010 –
iunie 2011)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (octombrie 2004 –
iunie 2010)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei

Managementul cercetării avansate

Educație și formare

Centrul de Cercetare Avansată Cluj, Institutul de Medicină Legală Iaşi
„Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în
domeniul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”, nivel I

Expert cercetare ştiinţifică avansată
Diplomă
Cursuri postdoctorale – 6 luni
2011-2012-Cursuri postuniversitare
Universitatea din Bucuresti
“Formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice universitare
(BLU)”
Program studii postuniversitare
Diploma de absolvire
Cursuri postuniversitare de formare
octombrie 2010-iunie 2011- Cursuri postuniversitare
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei

Program cursuri postuniversitare de perfecţionare,
Diplomă cursuri postuniversitare
Cursuri postuniversitare
octombrie 2004- iunie 2010 – Doctorat
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei
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profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (2004 -2008)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (2006 - 2007)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (1983 - 1987)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a

Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei
Diplomă de doctor
Studii doctorale
2004-2008- Studii de licenţă
Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei

Psihologie
Psiholog, diplomă de licenţă
Studii universitare de lungă durată - 4 ani
2006-2007 – Studii de masterat
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad

Management educaţional
Diplomă de master
Masterat
1983-1987- Studii de licenţă
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
Facultatea de Istorie - Filosofie, profilul: Filozofie, specializarea: Filozofie – Istorie

Filozofie – Istorie
Diploma de licenţă; Profesor filosofie-istorie
Studii de licenţă de lungă durată; 4 ani.
1998
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
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realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Afilieri

Ştiinţe socio-umane
Gradul didactic I în învăţământ
Adeverinţă grad didactic I
1994
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj

Ştiinţe socio-umane
Gradul didactic II în învăţământ
Adeverinţă grad didactic II
1990
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Ştiinţe socio-umane
Definitivarea în învăţământ
Adeverinţă definitivat

Limba română
Limba franceza – foarte bine
Limba engleza- bine
Asociația Psihologilor din România
Colegiul Psihologilor din România
Asociația Psihologilor din Maramureș

Semnătura,
Delia-Mariana Ardelean

Data:
6.03.2018
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