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Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Domeniul ocupaţional

MERCEA, Cristina - Elena
cris.d.mercea@gmail.com
Română
15.05.1983
feminin
Cercetare, Educaţie, Formare, Consiliere psihologică

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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octombrie 2015 - prezent
Lector universitar
Pe postul de lector universitar coordonez activitățile de curs i seminar la disciplinele:
introducere în psihologie, dezvoltare umană, consiliere în asistența socială, aplicații
computerizate de analiza datelor, stagiu de pregătire a lucrării de licență
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de tiințe Socio-Umane i Educație
Fizică i Sport, str. M. Eminescu, nr. 15, Arad
Didactică i cercetare
noiembrie 2014 – prezent
Director Centrul de consiliere i orientare a carierei pe tot parcursul vieții
Principalele responsabilități pe acest post sunt: sarcini manageriale, consilierea carierei,
consiliere psihologică, workshop-uri de orientare în carieră i dezvoltare personală, cercetare.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, str. Liviu Rebreanu, ,nr. 86, cam. B 9.3, Arad
Consiliere psihologică, orientare colară i vocațională, cercetare, management
octombrie 2013 – octombrie 2015
Asistent universitar
Pe postul de asistent universitar coordonez activităţile de semniar pentru disciplinele:
psihologia vârstelor, fundamentele psihologiei, testare psihologică (testarea aptitudinilor i a
personalității), psihologia personalității, bazele teoretice ale evaluării, psihologie
organizațională, psihologia personalului
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie,
Educație fizică i Sport, str. Praporgescu, nr. 1-3, 310183 Arad
Didactică i cercetare
octombrie 2006 – octombrie 2013
Preparator universitar
Pe postul de preparator am coordonat activităţile de semniar pentru disciplinele: psihologia
vârstelor, fundamentele psihologiei, testare psihologica, psihologie sociala, psihologia
reclamei, psihologie judiciară, psihoterapii, aplicatii computerizate de analiză a datelor,
neuropsihologie, psihologia religiei, psihologie clinică
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie,
Educație fizică i Sport, str. Praporgescu, nr. 1-3, 310183 Arad

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică i cercetare

Perioada

februarie – iunie 2012

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

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

Psiholog colar – activitate de voluntariat
Am desfă urat activități de consiliere psihologică, orientare colară i vocațională
coala Generală cu clasele I-VIII, Buteni
Consiliere psihologică, orientare colară i vocațională
august 2006 – decembrie 2006
Psiholog
Monitorizarea respectării drepturilor copilului la nivelul instituţiilor din judeţul Arad, care
interacţionează cu copiii
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Observatorul Judeţean
pentru Drepturile Copilului (Proiect pilot al UNICEF)
Observativ-evaluativă
ianuarie 2003 – mai 2003
Psiholog – activitate voluntariat
Pregătire teoretică şi sprijin individual
Centrul de Educaţie Specială „Speranţa”, Fundaţia de Abilitare „Speranţa”, Timişoara; în
cadrul proiectului „Porţi Deschise”
Consiliere psihologică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
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2008 – 2013
Doctor în sociologie
Cercetarea interdisciplinară, cu tema psihosociologică: ”Dinamică demografică i politici
sociale privind fertilitatea în România, cu referință la populația județului Arad”, coordonator
prof. univ. dr. Viorel Prelici (psihologie). Din comisia de evaluare a tezei au făcut parte: prof.
univ. dr. tefan Buzărnescu (sociologie), prof. univ. dr. George Botescu (sociologie), prof.
univ. dr. Alin Gavreliuc (psihosociologie) - pre edinte comisie
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

Universitatea de Vest din Timi oara

martie 2011
Manager Proiect
Abilități de organizare, concepere i aplicare a unui proiect european de dezvoltare
SC Kaizen Training & Consulting SRL, sub egida Ministerului Muncii, Familiei i Protecției
Sociale i a Ministerului Educației, Cercetării i Inovării
2007 - prezent

Calificarea / diploma obţinută

Stagiu de formare în Psihoterapie Experienţială; consilier psihologic sub supervizare

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Dezvoltare personală, metode de intervenţie şi abordare a problematicilor legate de
psihoterapia individuală şi psihoterapia de familie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Asociaţia S.P.E.R. (Societatea de Psihoterapie Experienţială Română), Bucureşti;

mai 2007
Atestat de liberă practică, sub supervizare, specializarea Psihologie educaţională, consiliere
şcolară şi vocaţională

Disciplinele principale studiate / Competențe în evaluarea i diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei; consilierea colară i
competențe profesionale dobândite vocațională; intervenție psihologică; cercetare
Numele i tipul instituției de învățământ Colegiul Psihologilor din România
/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele i tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare

2006 - 2008
Diploma de master în Psihologie clinică
Disertația cu titlul: „Aspecte psihologice ale perioadei de lăuzie. Studiu comparativ între
naşterile prin cezariană şi naşterile naturale”, coordonată de conf. univ. dr. Mona Vintilă
Universitatea de Vest Timi oara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele i tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

2002 – 2006
Diploma de licență în Psihologie
Licența cu titlul: „Relația dintre nivelul inteligenței emoționale i stres”, coordonată de conf. univ.
dr. Poesis Petrescu
Universitatea de Vest Timi oara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Perioada
Calificare / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele i tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

2002 – 2006
Modulul pedagogic
Abilități de organizare a materialului didactic, predare i evaluare, precum i management al
clasei de elevi/studenți
Universitatea de Vest Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Perioada
Calificare / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele i tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

octombrie 2004
Cursul „Comunication Skills in Systemic and Family Therapy” („Abilităţi de comunicare în
terapia sistemică familială”)
Abilităţi de comunicare în terapia sistemică familială
Universitatea Tibiscus, Timişoara

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limbi străine cunoscute

Română
Engleză, Franceză
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scris
Exprimare scrisă

Limba engleză C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator C1
Utilizator
experimentat
independent
independent
experimentat

Limba franceză B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A2
independent
elementar
elementar

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

- abilități de interrelaţionare colegială eficientă, dobândite în formarea şi experienţa
profesională;
- aptitudini de comunicare eficientă, atât cu copiii (fie cei cu dizabilităţi, fie cei cu tulburări
comportamentale, fie cei sănătoşi), cât şi cu adulţii (fie cei cu dizabilităţi, tulburări
comportamentale, fie cei cu tulburări de personalitate sau boli psihice), obţinute în formarea
profesională, activitatea de voluntariat şi timpul liber;

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- spirit de organizare a echipei de lucru în cadrul proiectelor realizate în pregătirea
profesională;
- abilităţi organizatorice, dobândite prin participarea în grupul organizator pentru diverse
conferințe

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

aplicaţii Windows, Microsoft Office (Excell, Word, Power Point), Internet, SPSS, PSPP

Competenţe şi aptitudini tehnice

utilizare retroproiector / videoproiector în cadrul proiectelor realizate în pregătirea profesională

Competenţe şi aptitudini artistice

desen (grafică), pictură – obţinute în timpul liber

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

categoria B, din iunie 2001
Membru în asociaţii profesionale:

Membru al Colegiului Psihologilor din România

Membru al Asociației Psihologilor din România

Membru al Societății Sociologilor din România

Arad, 2015
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