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Curriculum vitae  
Europass  

I  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stoica Mihaela 

E-mail mstoica96@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 6 martie 1974, Tg. Mureş  

Sex Feminin 
  

                                  Locul de muncă  Universitatea Dimitrie Cantemir,Facultate de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale   
 

 

 2018 – prezent 
 profesor universitar,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

susţinerea de cursuri la nivel de lincență: Psihologia muncii, Psihologie organizaţională și   
managerială, în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației 
susţinerea de cursuri şi seminarii la nivel de lincență: Comunicare medic pacient, 
Managementul calității în medicină dentară în cadrul Facultății de Medicină dentară 
- susţinerea de cursuri la nivel de master: Managementul resurselor umane, Cultură și 
dezvoltarea organizațională, Diagnoză organizațională în cadrul masteratului Managementului 
de resurse umane; Analiza existențială și logoterapie în cadrul masteratului Psihologie clinică și 
tehnici de intervenție prin consiliere și psihoterapie; Managementul organizațiilor școlare în 
cadrul masterului Asigurarea calității învățământului 
- susținerea de cursuri și seminarii la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: 
Managementul clasei de elevi 
 - îndrumător de stagiu de practică de specialitate industrială, activitate ştiinţifică cu implicarea 
studenţilor 
- coordonator de lucrări de licenţe şi disertaţii; 

                              Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

                     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 

2017 – 2018  
profesor universitar,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
susţinerea de cursuri şi seminarii la nivel de lincență: Psihologia muncii, Psihologie 
organizaţională și   managerială, Psihologia personalului 
- susţinerea de cursuri şi seminarii la nivel de master: Managementul resurselor umane, Cultură 
și dezvoltarea organizațională în cadrul masteratului Managementului de resurse umane; 
Analiza existențială și logoterapie în cadrul masteratului Psihologie clinică și tehnici de 
intervenție prin consiliere și psihoterapie; Managementul organizațiilor școlare în cadrul 
masterului Asigurarea calității învățământului 
- susținerea de cursuri și seminarii la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: 
Managementul clasei de elevi 
 - îndrumător de stagiu de practică de specialitate industrială, activitate ştiinţifică cu implicarea 
studenţilor 
- coordonator de lucrări de licenţe şi disertaţii; 

                              Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

mailto:mstoica96@yahoo.com
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 

                     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

                              Numele şi adresa angajatorului 
 

                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2012 – în prezent 
Conferenţiar universitar,  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
 

- susţinerea de cursuri şi seminarii la nivel de lincență: Psihologia muncii, Psihologie 
organizaţională și   managerială, Psihologia reclamei, 
- susţinerea de cursuri şi seminarii la nivel de master: Managementul resurselor umane, Cultură 
și dezvoltarea organizațională în cadrul masteratului Managementului de resurse umane; 
Analiza existențială și logoterapie în cadrul masteratului Psihologie clinică și tehnici de 
intervenție prin consiliere și psihoterapie; Managementul organizațiilor școlare în cadrul 
masterului Asigurarea calității învățământului 
- susținerea de cursuri și seminarii la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic: 
Managementul clasei de elevi 
 - îndrumător de stagiu practic industrial, activitate ştiinţifică cu implicarea studenţilor 
- coordonator de lucrări de licenţe şi disertaţii; 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 
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Perioada    2011 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
                      

                      Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 

                               Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

expert pe termen scurt în cadrul proiectul „Pregătirea practică a studenţilor - premisă a inserţiei 
eficiente pe piaţa muncii”, Cod contract: POSDRU-90-2.1-S-61514, proiect cofinanţat din 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii, cu piaţa 
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranzaţia de la şcoală la viaţa activă” 
 

Coordonarea activităţii studenţilor implicaţi în firma simulată, pe departamentele: marketing,  
resurse umane, juridic 
Evaluarea activităţiilor realizate de studenţi şi îmbunătăţirea acestora 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada   2010 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat manager de proiect –  expert pe termen lung, expert resurse umane, în cadrul Proiectul de finanţare 
„Centrul de formare profesională continuă în turism şi servicii  - POSDRU /80/2.3/S/59744”, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European, Programul  Operaţional Sectorial  Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii, cu 
piaţa muncii” 

Activităţi şi responsabilităţi principale gestiunea resurselor umane implicate în proiect - redactarea, verificarea şi semnarea 
contractelor individuale de muncă a membrilor echipei de implementare, a lectorilor participanţi 
în proiect 
identificarea persoanelor din grupul ţintă din judeţul Mureş (anul I) şi Bistiţa Năsăud (anul II) şi 
realizarea unei baze de date a potenţialilor beneficiari 
contactarea directă a beneficiarilor, informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a 
resurselor umane finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie 
participă la selecţia cursanţilor, elaborează criterii de selecţie a cursanţilor şi stabilirea 
eşanţionului ţintă 
redactarea şi încheierea contractelor de şcolarizare  
 coordonează participarea la cursuri a beneficiarilor, monitorizează şi evaluează participarea 
cursanţilor la programele de instruire şi perfecţionare, menţinerea legăturii permanente cu 
cursanţii şi  lectorii 
coordoneaza participarea la consiliererea şi orientarea participanţilor 

Numele şi adresa angajatorului 

                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

   Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş      

   Învăţământ universitar 

Perioada 
                                       Funcţia sau postul ocupat 

   2010 – 2012 
 Conferenţiar universitar, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
                              Numele şi adresa angajatorului 

Coordonarea activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrei de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
susţinerea de cursuri şi seminarii de Psihologia muncii, Psihologie organizaţională, Psihologie 
managerială, Psihologia reclamei,  îndrumător de stagiu practic industrial, coordonator de 
lucrări de licenţe şi disertaţii; activitate ştiinţifică cu implicarea studenţilor 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 2009 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                              

                               Numele şi adresa angajatorului 
                  

                Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

susţinerea de cursuri şi seminarii de Psihologia muncii, Psihologie organizaţională, Psihologie 
managerială, Psihologia transporturilor, îndrumător de stagiu practic industrial, coordonator de 
lucrări de licenţe şi disertaţii; activitate ştiinţifică cu implicarea studenţilor 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor si aplicaţiilor la disciplinele: Managementul clasei de elevi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
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Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic al Departamentului de Studii Masterale și Coordonator Master Managementul 
resurselor umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor si aplicaţiilor la disciplinele:  Managementul resurselor umane, Cultura şi 
dezvoltare organizaţională, Psihologia motivării în muncă, coordonarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică a masteranzilor din cadrul masterului Managementului Resurselor Umane 

Numele şi adresa angajatorului 
 

                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 2003-2009 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

                              Numele şi adresa angajatorului 

susţinerea de cursuri şi seminarii de psihologia muncii, psihologie organizaţională, psihologie 
managerială, psihologia transporturilor,  îndrumător de stagiu practic industrial, coordonator de 
lucrări de licenţe şi disertaţii; activitate ştiinţifică cu implicarea studenţilor 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 2004 -2005  

Funcţia sau postul ocupat  Lector - colaborator pe teme de resurse umane la proiectului PHARE 2002 Coeziune 
Economică şi Socială, linia de buget RO –2002/ 000 – 586 05 02 02 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

- cursuri şi seminarii aplicative în domeniul managmentului resurselor umane în Turism 

- participări la workshopuri de lucru, conferinţe, mese rotunde cu specialişti în domeniu 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 2002 – 2003  

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific de redacţie a revistei Studii de Psihologie a Universităţii Dimitrie Cantemir 

Activităţi şi responsabilităţi principale - evaluarea conţinutului ştiinţific al lucrărilor publicate in volum 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada  decembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Îndrumător al studenţilor (anul III şi IV) de la Facultatea de Psihologie, la Conferinţa 
Studenţească de Psihilogia Muncii şi Organizaţională “Al. Roşca”, Cluj 

Activităţi şi responsabilităţi principale  pregătirea şi îndrumarea studenţilor în activitatea ştiinţifică şi participarea la conferinţe 
ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu achiziţionarea cărţilor în biblotecă, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie 
Specială, Universitatea Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

                           Numele şi adresa angajatorului 
 

               Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

aprobarea achiziţiilor pentru fondul de carte al facultăţii, evaluarea ştiinţifică a volumelor 
achiziţionate şi punerea la curent cu noutăţile apărute în domeniu, pentru achiziţionarea lor 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 
 

Învăţământ universitar 

Perioada  2000 -2002  

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar la Facultatea de Psihologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 

               Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

- susţinerea seminarilor în domeniile de activitate: psihologia muncii, managementul resurselor 

umane, psihologia dezvoltării, psihologie medicală,                                                                   - 
îndrumarea studenţilor în aprofundarea materiilor şi în special punerea în practică a teoriei 
asimilate, realizarea de proiecte cu aplicabilitate practică 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 
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Perioada  1999 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar la Facultatea de Psihologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

                             Numele şi adresa angajatorului 
 

               Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 susţinerea seminarilor în domeniile de activitate: psihologia socială şi pedagogie 
 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada  1998 - 1999  

Funcţia sau postul ocupat  Psiholog şcolar la Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică  
 Cadru asociat - Preparator universitar la Facultatea de Psihologie  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
                               
                              Numele şi adresa angajatorului 
 
 

                 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 - consilierea şcolarilor de gimnaziu şi liceu, ţinerea orelor de comportament civic – susţinerea 
elevilor de clasa a V a în dezvoltarea şi cunoaşterea personalităţii personale, acordarea de 
sprijin dirijinţilor de clasa a VIII în realizarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor, 
realizarea unor cursuri de psihologie şi pedagogie de perfecţionare a cadrelor didactice şi 
supervizarea celorlalţi consilieri şcolari  din judeţ în cazurile de consiliere şi problemele 
întîmpinate şi ţinerea legături cu ministerului de învăţămînt  
– sedinţe, raporturi, susţinerea seminarilor în domeniile de activitate: psihologia socială şi 
pedagogie 
 

Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, str. Victor Babes, nr.11 , Târgu-Mureş      
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr.3-5, 540545, Târgu-Mureş 
 

Învăţământ universitar 

Perioada  1997 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Suplinitor la diciplina Psihologie Şcolară, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Automatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale - susţinerea seminarilor în domeniile de activitate: psihologia socială şi pedagogie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică, str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, 400020, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

Perioada  1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat  Instructor al programului Agora 

Activităţi şi responsabilităţi principale supervizarea elevilor de a X a în realizarea unor proiecte de finanţare a unor proiecte iniţiate 
educaţionale iniţiate de ei pentru ceea ce îşi doresc ei în şcoală, construirea unei echipe de 
muncă, dezvoltarea capacităţilor de comunicare, organizare şi decizie 

Numele şi adresa angajatorului  Fundaţia Soros, pentru o societate deschis, str. Ţebei, nr.21, 400305, Cluj-Napoca  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2016-2018 

Calificarea / diploma obţinută Supervizare -  Psihoterapeut în Psihoterapie sistematică de familie și de cuplu , potrivit Avizului 
profesional RF-II-MS-97 din 09.09.2011 (Anexa 9/28.02.2014) eliberat de către Colegiului 
Psihologilor din Rom\nia 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Terapie structurală de familie, Terapie strategică de familie, Terapie sistemică de familie, 
Terapie de cuplu, Terapie narativă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociația Institutului de psihoterapie și dezvoltare personală”, desfășurat în Târgu Mureș, 

 
Perioada 

 
2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Psihoterapeut în Psihoterapie sistematică de familie și de cuplu  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Terapie structurală de familie, Terapie strategică de familie, Terapie sistemică de familie, 
Terapie de cuplu, Terapie narativă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociația Institutului de psihoterapie și dezvoltare personală”, desfășurat în Târgu Mureș, 
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Perioada 2000-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Psihologie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihologie Industrială şi Organizațională, îndrumător științific prof. univ. dr. Horia Pitariu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj Napoca 

Perioada    2000 - 1996  

Calificarea / diploma obţinută – atestat de consilier şi psihoterapeut în analiză existenţială şi logoterapie  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Domenii studiate: analiză existenţială şi logoterapie  
Competenţe dobîndite: consiliere şi psihoterapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SAEL – Societate de analiză existenţială şi logoterapie, membră a GLE Internaţional 
(Societatea Internaţională de Analiza Existenţială şi Logoterapie cu sediul la Viena); membră a 
Federaţiei Române, Cluj Napoca, formator medic psihiatru dr. Cristian Furnică  

Perioada 1998 – 1997      

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate   

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihologie Industrială şi Organizaţională  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj Napoca 

Perioada     1997-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş-Bolyai",Cluj Napoca, Facultatea Istorie şi Filosofie, specializarea 
Psihologie 

Perioada  1993 -1988 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Pedagogie, Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Şcoala Normală „Mihai Eminescu”, Tg. Mureş (secţia învăţători, 5 ani) 
 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   Bine  F. bine  Bine  Bine  Bine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  - abilităţi sociale, empatie, inteligenţă emoţională esenţiale în învăţămînt; 
 - o bună capacitate de comunicare dobîndită din experienţa în învăţămîntul universitar şi 
preuniversitar; 
 - uşor adaptabil la colective cu configuraţii diferite –datorat schimbului de experienţă – 
„Educaţia Copiilor cu nevoi speciale”, în cadrul Programului Guvernamental Flamand, Belgia, 
1999; sensibil la nevoile grupului.  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - capacitate de organizare şi administrare – implementarea şi coordonarea masterului 
„Managementul resurselor umane”, universitatea Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş, 2008 – în 
prezent 
- muncă în echipă, deseori lucrăm împreună la proiecte educaţionale. 
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Competenţe şi aptitudini tehnice - preocupări deosebite în  domeniile: 
 Psihologia muncii 
 Psihologia organizaţională și managerială 
 Managementul resurselor umane 

  
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Utilizare calculator (Windows, Excel, SPSS, Power point) 
 

  

 


