Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate

BOGLUŢ Angela
română
Tel. 0722794606, angela.bolgut@uvvg.ro, psihoangela@gmail.com

EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada

Conferentiar universitar
Feb. 2017

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi

Predare cursuri nivel licenta si seminarii la disciplinele Psihopatologie, Psihoterapii II

principale

nivel master Bazele teoretice ale evaluarii, Metode avansate de evaluare a copilului,
Metode avansate de evaluare a adultului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Universitatea de Vest „VASILE GOLDIS” din Arad
Învăţământ superior

activitate
Perioada

2015

2017

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi

Predare cursuri nivel licenta si seminarii la disciplinele Psihologie experimentala I,

principale

Psihologie experimentala II, Testare Psihologica I, Testare Psihologica II, Psihologia

Numele şi adresa angajatorului

reclamei, Psihologia muncii si organizationala, Psihologia educatiei, Psihopedagogie

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

speciala
Universitatea de Vest „VASILE GOLDIS” din Arad
Învăţământ superior

Perioada

2015-2017

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar asociat

Activităţi şi responsabilităţi

Predare cursuri ciclul licenta si seminarii la disciplinele Psihologie medicala, Psihologie si

principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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stiinte comportamentale, Psihologia nutritiei
Universitatea de Medicina si Farmacie „VICTOR BABES” din Timisoara
Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2013-2015
Lector (cadru didactic asociat)

Activităţi şi responsabilităţi - predare cursuri ciclul I și seminarii la disciplinele Psihologia Educatiei,
principale - predare cursuri programe Master-Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
- coordonarea activităţii studenţilor înscrişi la programul de formare DPPD;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara,
Agricultură

Facultatea de

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2017
Director general

Organizarea şi supravegherea activităţii; management de proiecte
ALDA CLINIC SYSTEM SRL Timisoara
Activitati de sanatate si cercetare in domeniu sanatatii umane si biotehnologie, cercetaredezvoltare in alte stiinte naturale, in alte stiinte sociale si umaniste, activitati de servicii suport
pentru invatamant

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2009
Psiholog clinician principal
Psihoterapeut specialist in psihoterapie sistemica familiala
Psihoterapeut in Hipnoza clinica si psihoterapie ericksoniana
Psiholog autonom in Psihologia Muncii si Organizationala
Psiholog autonom in Psihologia Transporturilor
Psiholog formator clinician principal
Psitoterapeut formator in psihoterapie sistemica familiala
Psiholog formator principal in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
Psihodiagnostic şi evaluare clinica;
Consiliere si psihoterapie
Evaluare psihologica asociata expertizei avansate( instante judecatoresti);
Interventie /asistenta/consultanta;
Cercetare (poate initia activitati de cercetare);
Educatie si trening (formare profesionala).
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ANGELA BOGLUŢ
Acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania
Servicii in domeniul sanatatii mentale
15/02/2008
Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi supravegherea activităţii societăţii; analizează activitatea productivă şi economicofinanciara, selectează şi angajează personal calificat

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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MC&V CONTRUCT SRL
Construcţii civile şi industriale

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

Perioada

2011 - 2013
Master didactic – specializarea Strategii inovative de învăţare, seria P nr. 0016299 (eliberată cu nr.
367 din 10 februarie 2014)
Competenţe în management educaţional/ discipline fundamentale şi complementare conform
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţele
educaţiei
Univ. Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

2009 – 2010

Calificarea / diploma obţinută

Cursuri postuniversitare (de perfecţionare) – specializarea Psihologie judiciară seria G nr. 0004154
(eliberată cu nr. 29 din 17 decembrie 2010)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Competenţe tehnice în psihologie judiciară/ discipline fundamentale şi complementare conform
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţele
comportamentale

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

Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
2007 – 2009
Master – specializarea Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale, seria F
nr. 0002257 (eliberată cu nr. 954 din 16 septembrie 2013)
Competenţe în management educaţional/ discipline fundamentale şi complementare conform
planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţele
educaţiei
Univ. Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
2007
Certificat absolvire DPPD seria E nr. 0020632 (eliberat cu nr. 281 din 21 iulie 2007)
Universitatea din Bucureşti
2004 – 2007
Doctor în Psihologie / diploma de doctor sera E nr. 0000549, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi
Cercetării, nr. 2398/15.10.2007
Studii doctorale domeniul Psihologie/ discipline fundamentale şi complementare necesare formării
continue prin doctorat
Univ. Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
2003 - 2005
Master – specializarea Psihoterapie analitică, seria B nr. 0010725 (eliberată cu nr. 87 din 14 mai
2005)
Competenţe în psihoterapie/ discipline fundamentale şi complementare conform planurilor de
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţele
comportamentale
Univ. Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

,

Perioada
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1994 - 1999

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

Licențiat în Psihologie – specializarea Psihologie/ diplomă de licenţă seria R nr. 0116584 (eliberată de
Univ. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca cu nr. 8584 din 10.07.2000)
Competenţe tehnice în domeniul Sociopsihopedagogie/ discipline fundamentale, complementare şi
facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională
continuă în psihologie
Institutul de Studii şi Educație Permanentă „Tibiscus” Timişoara
1977 - 1986
Studii liceale/ Diplomă de bacalaureat seria E nr. 61465 (eliberată cu nr. 887 din 05 iulie 1986)
Competenţe primare de comunicare, sinteză date, observare şi generalizare fenomene/ specifice
învăţământului liceal cu profil filologie-istorie
Liceul Filologie-Istorie Timişoara

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Engleza

Ascultare
A2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

A2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
A1

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

A1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
A2

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competente si abilitati de comunicare si de interrelationare, competente psihosociale, inteligenta
interpersonala
Capacitati si competente organizatorice si manageriale dobandite si exersate in contexte profesionale
si manageriale diverse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere
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Certificat de formator in specialitatea „Psihologie clinica”, competente in evaluarea psihologica
clinica, interventie psihologica clinica generala primara,promovarea sanatatii si dezvoltarii
umane. Asociatia Formapsy/ Coplegiul psihologilor din Romania.Diploma nr. 57/14.10.2016
Formator in psihoterapie familiala sistemica, Institutul de terapie familiala si practica sistemica
Dianoia. Diploma nr. 54/06.09.2016
Drept de supervizare profesionala in Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala,
Adeverinta III.839/29.07.2016, eliberata de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din
Romania
Certificat de absolvire Curs: Formator (30.05.2014-03.06.2014), certificat de absolvire seria N nr.
00123408 din 29.09.2014, eliberat de DDI CONSULTING
Drept de supervizare profesionala in Psihologie clinica, Adeverinta I.839/22.03.2013, eliberata de
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania
Certificat de absolvire Curs: Manager (05-19.07.2012), certificat de absolvire seria H nr.
00162382 din 30.08.2013, eliberat de Asociația pentru Promovarea Femeii din România
Certificat de absolvire a programului de specializare Competenţe antreprenoriale (08.0710.07.2012), certificat de absolvire seria I nr. 00115697 din 05.02.2014, eliberat de SC Vertical
Adventure SRL Timişoara

Utilizare avansată a pachetului Microsoft Office
Categoria B

Informaţii suplimentare
Apartenenţă la asociaţii profesionale/
platforme tehnologice

Domenii de interes ştiinţific
didactic/cercetare

Activitate de cercetare şi publicistică
(sinteză)

- membru in Comitetul Filialei teritoriale Timis a Colegiului Psihologilor din Romania
specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
- membru al Colegiului Psihologilor din Banat;
- membru în Colegiul Psihologilor din Romania.
-membru in Federatia Romana de Psihoterapie

1. Cercetare in psihologie clinica si educationala
2. Dezvoltarea resurselor psihologice
3. Psihologie medicala
4. Psihologie clinica
5. Psihologie şi ştiinţele comportamentale
6. Psihologie judiciara
Autor a 4 cărţi in calitate de autor si 4 cărţi în calitate de co-autor, un caiet de seminar si alte
materiale didactice, 8 capitole in cărţi de specialitate, mai multe articole in reviste cotate ISI
Thomson Reuters , în reviste indexate BDI , articole/studii prezentate la conferinţe/congrese
internaţionale.

Premii la manifestări ştiinţifice
Diplomă autor pentru lucrarea “Factori subiectivi cu rol de stimulare şi susţinere energetică în
naţionale cu participare
procesul educaţional” conferinta internationala “De la cunoastere la interventie in psihologie”
internaţională şi internaţionale
Venus 2015
Diplomă pentru comunicarea ştiinţifică, a XXV-a ediţie a “Zilelor Academice Arădene”, 2015

Experienţa în proiecte de cercetare

Timişoara,
05.03.2018
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Expert cu consilierea profesională şi în carieră, Tranzacţia de la statutul de student la cel de
angajat prin corelarea învăţării practice în domeniul tehnologiei construcţiilor de maşini,
POSDRU/90/2.1/S/60333, Fundaţia Profesor Constantin Popovici, valoare proiect 7.870.735 lei,
perioada 2010 – 2013
Cercetător în psihologie, Sistem GRID purtabil pentru monitorizarea şi procesarea la distanţă a
funcţiilor vitale – BIOGRID, POS CCE, 543/28.08.2013, SC ELCOS PROIECT SRL, valoare proiect
4.429.379 lei, perioada 2013-2015
Membru proiect, “Cercetări asupra markerilor clinici și biologici în endometrioza pelvină” contract UMFT: 1897/17.02.2016 SC Bioclinica SA

Conf. univ. dr. BOGLUŢ Angela
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