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Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

MACARIE SIMONA

str. Gh. Barițiu nr.37, cod poştal 440090, Satu Mare, România
Telefon(oane)
Mobil: 0745005698
Adresă(e)

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

0261716230
macarie_simona72@yahoo.com

Română
12.07.1972
F

Locul de muncă vizat / Lector universitar dr.
Domeniul ocupaţional invatamant
Experienţa profesională
Perioada

2017 – Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional
2016, 2017 – Formator curs Pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educației, Casa Corpului Didactic, Satu Mare
Membru ales in senatul Universitatii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, 2011 –
2015
din 2013-2015 responsabil ECTS, Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei,
Psihologie si Educaţie Fizică şi Sport
Din 2011 profesor asociat la Şcoala Postliceala de Asistenti Medicali, filiala
Satu Mare, organizata in cadrul Fundatiei "Vasile Goldis" Arad
Din 1 oct. 2002, lector universitar la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din
Arad, Facultatea de Stiinţe Socio-Umane și Educatie fizica si Sport
1997-2002 - asistent universitar la Facultatea de Pedagogie Socială,
Universitatea “Avram Iancu”, Cluj-Napoca
1993-1997 - preparator la Facultatea de Pedagogie Socială, Universitatea
“Avram Iancu” din Cluj-Napoca

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale 2003- prezent Responsabil specializarea PIPP, Facultatea de Stiinţe SocioUmane și Educatie fizica si Sport, filiala Satu Mare
În prezent predau discipline psihologice, pedagogice si sociologice la
Facultatea de Stiinţe Socio-Umane și Educatie fizica si Sport; la alte
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specializări am predat în cadrul Modulului psihopedagogic si la masterat –
Management educational
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad, str Bulevardul Revolutiei, nr
94, Arad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate invatamant
Educaţie şi formare
2016 – Curs de formare – Orientarea vocațională a elevilor, punct de plecare
într-o carieră de succes, CCD Satu Mare
2016 Curs de formare în domeniul siguranței online, Org. Salvați copiii
2016 am absolvit cursul de Metodist, Eurostudy, Satu Mare
2015 – am absolvit cursul de perfecţionare Consiliere şi orientare, CCD, Satu
Mare
2015 – am absolvit cursul de formator, Crest, Satu Mare
2014 – am absolvit masteratul - Management educaţional, cu o durată de
4 semestre, 120 credite de studiu transferabile, Univ. de Vest „Vasile Goldiş”
Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport
2012 – am obtinut Permisul european de conducere a computerului Start, Ecdl
Start Certificate, certificat seria RO, nr. 052442
Nov. 2011- mai. 2012 – am absolvit cursul postuniversitar Invaţământul centrat
pe student – strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţională,
Modulul M. 2.2., Strategii centrate pe student (66 ore), Universitatea BabeşBolyai din Cluj, în cadrul proiectului Formare continuă de tip blended learning
pentru cadrele didactice universitare (BLU), POSDRU/57/1.3./S/26646,
obţinând un număr de 20 credite
2010 – am absolvit un curs de perfecţionare - Manager proiect, 48 ore,
organizat de IFES Cluj-Napoca
2008 – am absolvit cursul de Manager de proiect, Smart Training Solutions,
Bucuresti, 36 ore
Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala,
doctor in sociologie, titlu obtinut in 2006
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei, profilul sociopsihopedagogie, Masterat, specializarea
Consulting educaţional, promotia 1996
Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Pedagogie, Universitatea “BabeşBolyai”, Cluj-Napoca, promoţia 1995
Liceul Pedagogic “Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, promoţia 1990
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor, diplome de absolvire a masteratelor, diploma de licenta,
diploma de BAC, Certificate de absolvire a cursurilor
Disciplinele principale studiate / Pedagogie, psihologie, sociologie, consiliere educaţională
competenţe profesionale dobândite Predare, cercetare, consiliere educationala
Perioada

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
A

Aptitudini şi competenţe Aptitudini pedagogice, abilitati in domeniul cercetarii sociale, din
personale perspectiva psihologica, sociologica si educationala
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

1

avansat

avansat

avansat

avansat

avansat

Limba franceza

2

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenta didactica, avand in vedere experienta profesionala la catedra,
capacitatea de comunicare facila cu oamenii, realizarea de cercetari si testari
in cadrul sarcinilor profesionale, abilitati manageriale, avand in vedere
responsabilitatile organizatorice din cadrul facultatii, capacitate de
persuasiune, inclinatia spre domeniul cercetarii sociale

Competenţe şi aptitudini Aptitudinile organizatorice sunt sustinute de urmatoarele activitati in care morganizatorice am implicat si mi-am asumat multiple responsabilitati: pe parcursul activităţii

mele profesionale am îndrumat practica profesională a grupelor de studenţi,
însoţindu-i la instituţiile în care s-a desfăşurat practica (scoli, spitale, centre de
plasament), coordonându-le activitatea. Din anul 2005 am organizat şi am
predat în cadrul cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice prin programul
„Şcoala Activă” al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, adresat
dascălilor din judeţul Satu Mare, în colaborare cu ISJ Satu Mare. Din anul
2004, pana in anul 2008 am participat, în calitate de preşedinte al comisiei de
evaluare, la concursuri de titularizare în învăţământ organizate în judeţul Satu
Mare (judeţ pilot). Membru în Comisia de examinare la Licenţă – 2008 - 2015,
specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Facultatea de
Stiinţe ale Educaţiei, Psihologie si Educatie fizica si Sport, Universitatea de
Vest „V. Goldiş” Arad
Membru in comisia de disertatie la Masterat, Management educational, in
cadrul Facultatii de Psihologie, Stiinte ale educatiei si Asistenta sociala,
Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad, 2010, 2011.
Presedinte comisie acordare gradul did. I, invatatoare, Lic German, Satu
Mare, anul şcolar 2013-2014
Îndrumător Cercul studenţesc de Pedagogie, filiala Satu Mare
Presedinte Comisie BAC, 2015, Centrul de examinare 1001, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentara "G. E. Palade", Satu Mare
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Operare avansata pe calculator

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

Permis conducere auto, categoria B

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Proiecte

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

- In anul 2009 am fost implicata, in calitate de expert cercetator, in Proiectul
dedicat identificarii hartii nevoilor sociale din municipiul Satu Mare, realizat
de BCC Satu Mare, in colaborare cu SPAS Satu Mare; priectul Phare
2006/018-147.01.02/01.01/19
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- 2012 – 2013 Expert în cadrul proiectului HURO/0901/264/2.2.2 "Impactul
calitatii capitalului uman asupra coeziunii economice si sociale din zona
frontalieră (Jo-Re-Seco)", proiect al universitatii V. Goldis din Arad, in
parteneriat cu universitatea din Debrecen
- Ian. 2012 – febr. 2013, expert in proiectul "Integrarea romilor pe piata
muncii in regiunea de frontiera Romania-Ungaria, judetele Szabolcs-Szatmar
Berreg si Satu Mare"
2012 – coordonator programe de formare in cadrul proiectului POSDRU
"Pasaport pentru catedra", ID 54562, ISJ Satu Mare, pentru urmatoarele
programe: 1. Proiectarea si implementarea curriculum-ului centrat pe
competente, acreditat prin Decizia D.G.M.R.U.R.S. 3600/23.03.2012, pag. 1,
pozitia 7, cu o durata de 89 ore si 25 credite transferabile; 2. Managementul
clasei, acreditat prin Decizia D.G.M.R.U.R.S. 3600/23.03.2012, pag 2, pozitia
8, cu o durata de 89 ore si 25 credite transferabile; 3. Metode interactive de
predare-invatare, acreditat prin Decizia DGMRURS 7340/28.12.2011, pag 4,
pozitia 32, cu o durata de 60 ore si 15 credite transferabile.
- Expert local în echipa proiectului POSDRU/90/2.1/S/63742, „VIAVocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul
profesional”, în perioada oct. 2012- apr. 2013
- Membru în echipa de proiect, expert 1, Proiect FII ACTIV PENTRU
CARIERA TA!, POSDRU/161/2.1./G140185 buget total 2068500 lei, din care
buget UVVG 1927070 lei, 18 luni, 28.04.2014-28.10.2015
- Expert pe termen scurt, consiliere și orientare, in cadrul proiectului de formare
a competentelor de baza prin utilizarea plaformelor electronice de invatare si
softurilor educationale "Invata sa organizezi propria invatare", contract
POSDRU/190/1.1/S/156870, http://www.portaleducatiemm.ro, TEST
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI ȘI
CULTURĂ ȘI ED ARTISTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI, ISJ
MARAMURES
Anexe Certificat de acordare a gradului didactic I
Ordinul MEN nr. 4363/18.08.2014 privind acordarea gradului didactic I pe baza titlului
stiintific de doctor
Certificate de absolvire a cursurilor
Diploma doctorat
Diploma masterat
Certificat de competenta lingvistica
Adeverinta modul pedagogic
Diploma licenta
Foaie matricola licenta
Diploma BAC
Copie BI
Copie certificat de nastere
Copie certificat de casatorie
Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
LECT UNIV DR SIMONA MACARIE

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

