
Curriculum vitae  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NICU Adriana 
Adresa Bd. Victoriei, nr.72, sc.C, ap.20, Sibiu,   

cod poştal 550024, România 
Telefoane 40 269 212878  

Mobil:  0722278110  
  

Fax 40 269 235224 
E-mail adriana.nicu@yahoo.com 

Nationalitate Româna 
Data naşterii 05.07.1961 

Sex Feminin 
Locul de muncă vizat/ 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, DPPD 
Psihopedagogic   

 

Experienţa profesională  
                         

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat             
 

  În prezent – Conf. univ. dr., disciplina pedagogie, la Departamentul pentru 
  Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
  2007 - 2003  - Lector univ. dr., disciplina pedagogie, la DPPD, ULBS 
  2003  -  1991    -  Profesor  titular la Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu  
   -  mentor al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, de îndrumare a practicii pedagogice 
   pentru studenţii Facultăţii de Psihologie 
   1991-1985 -  Profesor titular la Şc. Slobozia, jud. Argeş şi la Şc. Gen. Nr.13 Piteşti, Ag. 

                  Principalele 
activităţi şi responsabilităţi 

                                 

Numele şi adresa 
angajatorului  

  Proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de formare iniţială şi     
  continuă a cadrelor didactice. 
 
  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, DPPD  
  Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, tel: +40-(269) 235224, 211602  
  E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro  
  Web: http://dppd.ulbsibiu.ro 

Educaţie şi formare  
 

Perioada  
 
 
 
 

 
Calificarea/diploma obţinută  

 
Principalele competenţe  

profesionale obţinute 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  2006         -  Doctor în Ştiinţele Educaţiei 
  2001–1999 -  Master în Politici  publice şi Administraţie publică, cu specializarea 
                      Informare şi Consiliere privind Cariera      
  1997         -  Gradul didactic I, tema Exigenţe metodice ale predării psihologiei în liceu 
  1993         -  Gradul didactic II – specializarea  psihologie 
  1988         -  Definitivat în învăţământ 
   1985–1981 -  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie- Istorie 

 

 
Profesor 
 
Predare a disciplinelor pedagogice – fundamentele pedagogiei, teoria şi metodologia 
curriculum-ului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării. 
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de gândire critică 
Consiliere psihopedagogică   
 
2004 - Şcoala de Vară: Utilizarea scrisului în predare şi învăţare, 11-17 iulie, Cluj-
Napoca, diplomă de absolvire 
2002-1999 - Stagii de formare în Programul Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea 
gândirii critice (LSDGC), Sinaia şi Poiana Braşov - certificat de participare 
2001-1999 – Programe de abilitare curriculară organizate de Centrul Educaţia 2000+ la 
Buşteni, Sinaia, Bucureşti – certificate de participare   

  19961994  -   Conferinţe pe probleme  PETAS (Proiect de Educaţie Timpurie pe Arii   
   de Stimulare), organizate de UNICEF, la Bucureşti şi Venus 
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Nivelul in clasificarea 
naţionala sau internaţionala COR  2310 /  ISCED  6 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  Comunicare şi consiliere (ascultare activă, asertivitate, parafrazare, empatie) 
  Lucrul în echipă (cooperare, implicare, entuziasm, motivaţie, disponibilitate) 
  Simţul umorului 

Limba maternă Română 

Limbi străine   Engleză, franceză, germană 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2  Utilizator 
  elementar 

Limba engleză B1  Utilizator 
  independent B1  Utilizator 

  independent A2 Utilizator 
 independent A2 Utilizator 

 independent A2  Utilizator 
  elementar 

Limba franceză B2  Utilizator 
 independent B2  Utilizator 

 independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1  Utilizator 
  Elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi 
sociale 

Atitudine pozitivă faţă de alte persoane, munca şi cultura acestora; menţinerea unui 
climat stimulativ şi plăcut; toleranţă şi acceptarea punctelor de vedere diferite de cel 
personal; capacitatea de a asculta cu atenţie şi de a lua decizii pertinente, asumarea 
responsabilităţii – formate în mediul şcolar şi consolidate de-a lungul carierei 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de planificare şi organizare, de coordonare şi prezentare a activităţilor, gândire 
analitică, de rezolvare a problemelor  - dobândite pe parcursul carierei didactice, ca 
profesor-diriginte, coordonator al practicii pedagogice pentru elevi şi mentor pentru 
studenţi 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului Abilităţi de bază în TIC (Word, Power Point, motoare de căutare Internet, e-mail) 

Alte competenţe şi aptitudini Deschiderea spre formare şi dezvoltare permanentă, de a oferi informaţii şi îndrumare 
în mod clar şi inteligibil, de a motiva, datorită activităţilor desfăşurate cu tineri şi pentru 
tineri 

Permis de conducere   Categoria B 
Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
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