Blaga Alexandru Camil Mircea

CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Blaga Alexandru Camil Mircea

Adresă

Str. M. Eminescu Nr. 15 Arad cod 310086 România

Telefon

0257282324

Fax
E-mail

alexandru.blaga@ uvvg.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20 martie 1946

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ
*
Data (de la - până la)
din 1 octombrie 2006 până în prezent
*Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Vasile. Goldiş” Arad
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

*Ocupaţia sau poziţia
Lector univ. dr., mentor de practică
*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Didactică şi coordonarea practicii pedagogice studenţi

Data (de la - până la)

din 2002 până la 1 octombrie 2006

*Numele şi adresa angajatorului

Liceul Pedagogic D. Ţichindeal Arad

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Ocupaţia sau poziţia
*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Învăţământ
Director - profesor Liceul Pedagogic D. Ţichindeal
Arad
Coordonarea activităţii şcolii
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*Data (de la - până la)

1995-2002

*Numele şi adresa angajatorului

Liceul Teoretic “Elena Ghiba Birta” Arad

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

* Ocupaţia sau poziţia

Profesor

Principalele activităţi şi
*
responsabilităţi

Activităţi educative şi profesionale (prof. de
matematică )

*Data (de la - până la)

1993-1995

*Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

* Ocupaţia sau poziţia

Inspector şcolar general adjunct

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Management şcolar

Data (de la - până la)

1992-1993

*Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Românească din Bătania (Battonya)-Ungaria

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

* Ocupaţia sau poziţia

Director

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Coordonarea activităţii şcolare

Data (de la - până la)

1990-1992

*Numele şi adresa angajatorului

Liceul Industrial nr12 Arad şiColegiul Naţional
“E.Ghiba-Birta”

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

* Ocupaţia sau poziţia
Director adjunct - profesor
*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Activităţi educative şi profesionale( prof. de
matematică ), coordonarea activităţii şcolare
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Data (de la - până la)

1985-1990

*Numele şi adresa angajatorului

Liceul Industrial nr.2 Arad

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

* Ocupaţia sau poziţia

Profesor, inspector şcolar cu ½ normă la ISJ Arad

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Activităţi educative şi profesionale( prof. de,
matematică ), coordonarea activităţii şcolare

Data (de la - până la)

1975-1985

*Numele şi adresa angajatorului

Grupul Şcolar de Construcţii al Consiliului Judeţean
Arad
Învăţământ

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Ocupaţia sau poziţia

Profesor şi director adjunct

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Activităţi educative şi profesionale( prof. de,
matematică )

Data (de la - până la)

1984-1970

*Numele şi adresa angajatorului

Şcoli generale şi licee din jud. Arad

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Profesor

* Ocupaţia sau poziţia

Activităţi educative şi profesionale( prof. de,
matematică )

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

*Data (de la - până la)

1995-2000

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

*Temele principale/abilităţi
ocupaţionale

Ştiinţele educaţiei-evaluare
Doctor în ştiinţe ale educaţiei

*Tipul calificării/diploma obţinută
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*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
Data

1983 - 1985

*Tipul calificării/diploma obţinută

Gradul didactic I

*Data (de la - până la)

1964 - 1969

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Universitatea Timişoara Facultatea de Matematică
Mecanică

*Temele principale/abilităţi
ocupaţionale

Matematică
Diploma de licenţă în matematică mecanică

*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
*Data (de la - până la)

1960 - 1964

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Şcoala Medie Nr. 1 Arad ( Colegiul Naţional „ Moise
Nicoară” Arad)

*Temele principale/abilităţi
ocupaţionale

Cultură generală

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de maturitate (bacalaureat)

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei Conducerea autoturismului
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

1. Limba franceză
bine
bine
bine
2. Limba maghiară
bine
bine
bine

*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

3. Limba engleză
satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător

Aptitudini şi competenţe
artistice

literatură – proză şi poezie

Aptitudini şi competenţe sociale

Locuiesc împreună cu familia şi muncesc cu alte
persoane, într-un mediu multicultural, ocup o poziţie
în care comunicarea este importantă, desfăşor o
activitate în care munca de echipă este esenţială.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Am coordonat şi condus activitatea altor persoane,
proiecte şi am gestionat bugete la locul de muncă

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizez calculatorul şi internetul
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Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Categoria B
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi
dobândit)
În 1995 am participat , la Barcelona la Euroconferinţa 95 cu
o lucrare din domeniul evaluării ( vezi lista publicaţiilor)
Am publicat peste 30 de studii şi lucrări în reviste de
specialitate în ţară şi străinătate şi în volum (vezi lista cu cele
mai importante publicaţiil)
În 1997 am fost cercetător asociat al Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei pentru proiectul de standarde educaţionale
specifice formării formatorilor
În 1997 am fost membru în grupul de lucru pentru
matematică din cadrul Componentei Curriculum a
Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar
În 2004 şi 2006 am fost selecţionat tutore în programul de
formare a mediatorilor şcolari ,proiect PHARE RO 010402

Pagina 6 din 9

Blaga Alexandru Camil Mircea

Lucrări ştiinţifice publicate în perioada 2012-2016
de lect. Univ. Dr. Alexandru Blaga, Facultatea de Ştiinţe Socio- Umane
Educaţie Fizică şi Sport a UVVG din Arad
Blaga, A, Blaga,R,” Interesul pentru sport şi comunicare, implicaţii economice şi sociale”,în
Studia Universitas „Vasile Goldiş” Seria Educaţie Fizică şi Kinetoterapie, vol.5, nr.1 ( 9 ),
iunie 2016 pag 98-105 ”Vasile Goldiș” University Press Arad , 2016, ISSN 2284 – 7324,
ISSN – L 2284-7324
Pătrăuță,T,Bulboacă,S,Blaga,A,Pop,V,Bogluț,A,Teste grilă-Pedagogia învățământului primar
și preșcolar, 2016 ”Vasile Goldiș” University Press, nr. total pag.190,nr pag proprii,25, ISBN
978-973-664-815-1
Blaga A, „Educaţie, sport şi sănătate – abordări europene” în Studia Universitas „Vasile
Goldiş” Seria Educaţie Fizică şi Kinetoterapie, vol.4, nr.1 ( 7 ), iunie 2015, pag.85-91,
”Vasile Goldiș” University Press Arad , 2015, ISSN 2284 – 7324, ISSN – L 2284-7324
Blaga A, Blaga, F, „Consideraţii privind cultura formării pe bază de competenţe” în Studia
Universitas „Vasile Goldiş” Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială vol.2,
Nr. 1, mai 2015,pag.54-63, ”Vasile Goldiș” University Press Arad , 2015, ISSN, 2247-5710,
ISSN-L 2247-5410
Blaga A „Consideraţii privind transpunerea domeniilor competenţelor de bază, pe nivele de
învăţământ”în Studia Universitas „Vasile Goldiş” Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi
Asistenţă Socială vol.2, Nr. 1, mai 2015,pag.50-54, ”Vasile Goldiș” University Press Arad ,
2015, ISSN, 2247-5710, ISSN-L 2247-5410
Pătrăuţă, T, Blaga, A, Macarie, S, Peştean, V, Teste grilă,”Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2015,149p,20p. proprii, ISBN 978-973-664-762-8
Blaga, R, L, Blaga, A, C, „Perspectivă didactică asupra unui model binar de structurare şi
evaluare a competenţelor” în Conferinţa Naţională de Didactică Calitate. Inovare. Comunicare
în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor din Învăţământul Superior, pag 212 - 216
Editura Universităţii din Oradea, 2015, ISBN 978-606-10-1575-7
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Blaga A, Macarie,S, Pătrăuţă, T, coordonator şi coautor, Peştean, V,

Teste grilă-

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Editura „Vasile Goldiş”
University Press,2014, 140pag,20 pag proprii,ISBN 978-973-664-695-9
Blaga A. Probleme actuale ale teoriei şi metodologiei evaluării Curs on-line Editura , ”Vasile
Goldiș” University Press Arad, 2014,nr. total de pag. 95 nr. pag proprii 95 ISBN 978-973664-692-8……
Blaga A. Aritmetica-probleme şi exerciţii. Curs on-line Editura , ”Vasile Goldiș” University
Press Arad , 2014,…nr. total de pag. 90 nr. pag proprii 90 ISBN. 978-973-664-693-5
Blaga A „Gheorghe Petruşan- Cercetător neobosit al românismului în Ungaria” în
STUDII de ştiinţă şi cultură , vol. X, nr.1, Martie, 2014 pag. 135 -137 Vasile Goldiş,
University Press Arad ISSN 1841-1401 (print) ISSN-L 1841-1401 ISSN 2067-5135 BDI :
CEEOL,EBSCO,Index Copernicus Internaţional,DOAJ, www.revista-studii-uvvg.ro
Blaga A, CURRICULUM ŞI EVALUARE Editura „Vasile Goldiş” University Press,2014,
153pag,153 pag proprii,ISBN:978-973-664-624-9
Blaga A „Locul disciplinei educaţie fizică şi sport în sistemul românesc de bacalaureat” în
STUDIA UNIVERSITAS „VASILE GOLDIŞ” Seria Educaţie Fizică şi Kinetoterapie , vol 2,
nr. 2 Decembrie 2013 pag. 13-17,Vasile Goldiş, University Press Arad, ISSN 2284-7324
ISSN-L 2284-7324 BDI:EBSCO,Publishing, ProQuest, Index Copernicus Internaţional,,
Scipio, site: http://revistaefs.uvvg.ro
Blaga A Blaga, R, Economic higher education and the competences training perspective (în
colaborare),2012 în Revista de administraţie publică şi politici sociale, Anul IV nr.1 ,Ed.
”Vasile Goldiş”UNIVERSITY PRESS, Arad, CNSIS, DOAJ, INDEX
COPERNICUS,PROQUEST, ERSCO
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DIRECȚII DE CERCETARE 2016-2017

Formarea centrată pe competențe.
Evaluarea competențelor
Notă: Rezultatele cercetărilor vor fi publicate în reviste cotate BDI și vor fi comunicate în
cadrul unor conferințe.

Alexandru Blaga
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