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Discipline:   Pedagogie militara  

Formarea si dezvoltarea echipei  

Metodologia cercetarii stiintifice 

 

Studii: 

- 2005-2009, Studii doctorale, Universitatea Bucuresti, Domeniul: Ştiinţele 

educaţiei 

- 2000-2002, Studii universitare de masterat, Universitatea Bucureşti, 

Specializarea Politici publice si administratie publică  

- 1991-1995, Studii universitare de licenta, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-

Napoca, Specializarea Pedagogie 

Cursuri: 
- 2014,  Curs de evaluator competente profesionale, organizat in Sibiu de 

Scoala de aplicatie pentru unitati de lupta „Mihai Viteazu”, sub autoritatea 

Ministerului Muncii, Autoritatii Nationale pentru Calificari si a Ministerului 

Educatiei Nationale  

- 2014, Curs de instruire si formare in calitate in invatamantul superior, 

organizat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea 

Natională de Apărare Carol I și Pluri Consultants, în cadrul proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/62249 Calitate europeană în învățământul superior 

- 2013, Curs de formator, organizat in Sibiu de Scoala de aplicatie pentru 

unitati de lupta „Mihai Viteazu”, sub autoritatea Ministerului Muncii, 

Autoritatii Nationale pentru Calificari si a Ministerului Educatiei Nationale  

- 2013, Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă 

„Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continua a 

didacticienilor din invatamantul superior”, organizat in parteneriat de 

MECTS, Universitatea Bucuresti si Universitatea “1 Decembrie” Alba Iulia 

 

Parcurs in cariera  

- 2015 - prezent, Conferentiar universitar, Academia Fortelor Terestre „Nicolae 

Balcescu”, Sibiu 

- 2005- 2015, Lector universitar, Academia Fortelor Terestre „Nicolae 

Balcescu”, Sibiu 

- 2004- 2005, Lector universitar, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

- 2001- 2005, Asistent universitar, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

Activitate de cercetare stiintifica 

 1 carte coautor 



 8 capitole în volume colective 

 3 volume coordonate 

 7 articole publicate în reviste indexate BDI 

 11 articole publicate în proceeding-uri ale unor conferinţe ştiinţifice 

internaţionale cotate ISI 

 24 articole publicate în proceeding-uri ale unor conferinţe ştiinţifice 

internaţionale 

 6 articole publicate în reviste din ţară clasificate B+  

 10 proiecte de cercetare ştiinţifică – membră în colectiv 

 

 

Competenta lingvistica 
- Engleza,  nivel B2 

- Franceza, nivel B1 

 

 

 

 


