Informaţii personale
Pătrăuţă Teodor

Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

dppd@uwg.ro, tpatrauta@yahoo.com

Faxţuri) E-mail(uri)

română

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii Sex

Bărbătesc

Loc de muncă vizat / Domeniu

Profesor univ.dr. – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi EFS
Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

01 10. 2003-prezent
.

Funcţia sau postul ocupat

director al Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Activităţi si responsabilităţi principale organizarea şi managementul Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest „Vasiie Goldiş" din Arad
Perioada

2011-2015 – Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport –
Activităţi manageriale şi responsabilităţi la nivelul Facultăţii

Perioada

1999 - 2008,

Funcţia sau postul ocupat | Lector universitar dr.
Activităţi si responsabilităţi principale

| Activitate didactică, de predare, învăţare, evaluare cu studenţii şi cadre didactice

Numele şi adresa angajatorului | Universitatea de Vest „Vasile Goidiş" Arad
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

'

2008-2010 – prezent
conferenţiar universitar dr.

Activităţi si responsabilităţi principale Activitate didactică, de predare, învăţare, evaluare cu
studenţii şi cadrele didactice
Numele şi adresa angajatorului; Universitatea de Vest „Vasile Goidiş' Arad

Perioada Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principate

2011/ prezent
Evaluator
ARACIS
Evaluare
programe
învăţământ
superior

Funcţia sau postul ocupat Activităţi
si responsabilităţi principale Numele
şi adresa angajatorului

2010 - 2017

Profesor universitar
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activitate didactică, de predare, învăţare, evaluare cu
studenţii, în domeniul ştiinţelor educaţiei,
Activităţi si responsabilităţi managementului educaţional şi psihologiei
principale Numele şi adresa Formator cursuri postuniversitare şi cursuri de
formare a profesorilor (nivel I şi II )
angajatorului 2010-2015
Director master Management Educaţional
Perioada Funcţia sau postul ocupat Preşedinte a numeroase comisii de promovare pe post
Activităţi si responsabilităţi a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar şi
universitar - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din
principale
Arad
2016-prezent Director programe postuniversitare
Management şcolar şi Psihopedagogie specială
şcolară
1990 - 2014
Profesor de matematică şi socio-umane
activităţi de predare, învăţare şi de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor
Liceul Mihai Viteazul Ineu
1979- 1989
Preşedintele Consiliului Judeţean al Organizaţiei Pionierilor Arad
- Managementul organizaţiei judeţene a Pionierilor Arad
-coordonarea activităţilor ştiinţifice educative şi cultural sportive cu tinerii până la 18 ani reprezentant în birourile executive ale Inspectoratului şcolar, vicepreşedinte al Comitetului de
Cultură Arad, al Consiliului Judeţean de Educate Fizică şi Sport Arad
1996-2000 – Consilier Judeţean, secretar al comisiei judeţene de învăţământ, cultură, sănătate la
Consiliul Judeţean Arad
2016 – 2017– consilier comunal, comuna Bocsig
Numele şi adresa angajatorului
Perioada Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale Numele şi adresa
angajatorului
Perioada Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale Numele şi adresa
angajatorului
Perioada Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

1972-1973

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa

1976- 1979
director
-managementul Clubului elevilor
1974-1976
profesor
-activitate de predare, învăţare, de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor şi competenţelor
elevilor Liceul Ineu
1973 Şcoala
de ofiţeri de
rezervă nr. 1
Profesor
umane

de

matematică,

Scoală Hăşmaş Judeţul Arad

angajatorului
Educaţie şi formare

Perioada1963-1967

Calificarea/diploma
obţinută
diploma de bacalaureat

Numele şi
tipul

socio-

instituţiei
învăţământ/furnizorului
formare

de
de
Liceul din
Ineu

1967-1971 Diplomă
Perioada
Calificarea/diploma obţinută Numele şi de institutor
tipul instituţiei de Colegiul Pedagogic Oradea
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada 1974-1977

Diploma de licenţă în matematică Universitatea

Calificarea/diploma
obţinută

„Babeş-Boiyai", Cluj-Napoca

Numele şi tipul institutiei de
învăţământ/furnizorului
de
formare
Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/fumizoruiui de
formare

1984-1985 Gradul didactic I
Universitatea de Vest
Timişoara

1987-1989
Curs postuniversitar
Academia de înalte Studii Social Politice

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de
formare

2007
Diplomă de mediator discriminare
Consiliul
National
discriminării

pentru

combaterea

1997-2002
Licenţiat Ştiinţe juridice
Calificarea/diploma obţinută

Facultatea de Drept,

Numele şi tipul institutiei de
învăţământ/furnizorului
de Licenţiat Psihologie
formare
învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Vest „Vasile Goidiş" Arad
Diploma de Doctor în Ştiinţe ale

Perioada 2003-2006
Calificarea/diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului de
formare

Educaţiei Universitatea „Babeş-Bolyai",
Cluj-Napoca
Universitatea de Vest „Vasile Goidiş"
Arad

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută

2008 - 2010

Numele şi tipul institutiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

personalului

Master Evaluarea,

formarea competenţelor psihologiece ale

Master - Management educaţional
2003-2004
2007-201

Licenţiat în Psihologie

Universitatea de Vest „Vasile Goidiş" Arad

Aptitudini şi competenţe
personale

Utilizator mediu (Internet, Office, etc), absolvent curs ECDL
2011 Formator, evaluator, manager proiect

Limbi străine cunoscute

înţelegere

Autoevaluare Nivel

Ascultare

european (*)
C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent i

Franceză
Engleză

Citire
^

Utilizator
experimentat
^ Utilizator
independent

Vorbire

Scriere

Paracipare la
Discurs oral
conversaţie
C2 Utizator | _g Utilizator
experimentat 1
experimentat
Bl Utilizator
^ Utilizator
independent |
independent

C Utilizator
1 experimentat
Bl

Utilizator
independent

(*) Cedrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Comunicare asertivă. interrelaponare eficienta, bune abilităţi de ascultare, rezolvare de conflicte,
competenţă interpersonală, (experienţă didactică şi managerială, experienţă de asistenţă
pedagogică şi psihohgică), empatie
-Leadership (director al DPPD, director studii licenţă şi masterale), coordonarea de proiecte
finanţate de MECTS.
- Managerul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
- Managerul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport în
calitate de decan (2011-2015)
- organizator de cursuri de formare şi perfecţionare pentru educatori, învăţători, profesori,
manageri şcolari
- organizare a sesiunilor internaţionale de comunicări ştiinţifice „Calitatea educaţiei în mileniul
III", în calitate de expert în domeniul Ştiinţelor Educaţiei – ediţiile I- VII-a, 2017;
- expert ARACIS (domeniul Ştiinţe ale Educaţiei).
- organizator cursuri postuniversitare Management şcolar ţi Psihopedagogie specială şcolară;
- realizare programe universitare în domeniul Ştiinţelor Educaţiei şi Psihologiei;
- autor a numeroase cărţi în domenii precum ştiinţele educaţiei, psihologie, istoria educaţiei şi
a învăţământului

Permis de conducere B,C
Informaţii suplimentare

Alte menţiuni (premii.distinctii ,etc):
- Profesor emerit - Ministerul Educatier şi învăţământului, 1985
- Diploma de Merit a CNOP Bucureşti, 1979,1980,1985,1989
- Diploma - medalie jubiliară - Prefectura judeţului Arad, 1998, brevet nr.34
- Diploma - medalie de argint - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş' Arad,
2003
- Ordinul 23 August clasa I, preşedenţia Republicii Socialiste România, 1986
- Diploma „Gheorghe Lazăr", clasa a Ill-a, 2008
- Diploma şi medalia de aur – a 25 –a amiversare a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad (2015)
- Certificat Who*s Who in the World, Thirty First Edition, 2014 –
- Diploma de excelenţă Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2015);
-Diploma şi medalia de argint la a 20 –a aniversare a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad
- numeroase diplome la sesiunile naţionale şi internaţionale, din ţară şi din
străinătate
- Diploma de excelenţă a Universităţii de Oradea (2017)

.

Data,

Prof. univ. dr. Teodor PĂTRĂUŢĂ

