Curriculum vitae
INFORMAŢII
PERSONALE
Carmen- Sonia DUŞE

Adresă

Sibiu, ROMÂNIA

Telefon mobil

0040-744-853609

Tel./Fax

0040-269-222266

E-mail

carmen.duse@ulbsibiu.ro

Naţionalitatea

română

Data naşterii

19.octombrie 1958

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

1. Conferenţiar universitar la Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, începând cu 1octombrie 2006,
2. Lector titular la Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic, ULBS, începând cu 1 septembrie 2001, Sibiu, Str. Calea
Dumbrăvii nr. 34, tel. 0040-269-211602;
- susţin diciplinele de “Didactica specialităţii” pentru studenţii Facultăţii de Inginerie şi Ş.A.I.A.P.M., precum şi practica pedagogică;
- susţin, de asemenea cursul de “Management educaţional” la facultăţi din ULBS şi cel de “Management şi negociere în organizaţii”
în
cadrul
programele
de
Master.
3. Formarea formatorilor tehnici din S.C. COMPA S.A. Sibiu –
contract de cercetare “Cercetări privind îmbunătăţirea competenţei
profesionale a formatorilor pentru industria constructoare de maşini.
Studiu de caz” (2005-2007) – director program
4. programul internaţional CeLGAS – PL/04/B/F/PP – 17 – 4431
“Conventional&eLearning Gas Engineering Centre” under Leonardo da Vinci Vocational Training Action Programme, coordinated by AGH University of Science and Technology of Krakow
(2005-2007)- responsabil eLearning – partea română
5. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie,
cadru didactic asociat pentru disciplina de Metodica predarii specialităţii şi practica pedagogică pentru studenţii facultăţii de Inginerie
(1996- 2001);
6. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, inspector de specialitate
1999-2000;
7. Colegiul Tehnic Textil din Sibiu, profesor titular, 1990 –1999;
8. Colegiul “Samuel von Brukenthal” din Sibiu, profesor titular
1986-1991;

P

P

D

D

Nume

9. Liceul Industrial Mârşa, profesor titular 1984 – 1986, responsabil
catedra tehnică;
10 .Întreprinderea Mecanica Mârşa, inginer septembrie-decembrie
1983

aptitudini de comunicare şi consiliere;
empatie, persuasiune, deschidere pentru cei din jur;
bună capacitate de lucru în echipă;
capacitate mare de muncă, rezistenţă la efort intelectual;
simţul umorului;
disponibilitate pentru relaţia cu tinerii/studenţii/elevii/copiii;
sunt autoare a 4 monografii şi cursuri universitare, a 2 îndrumare de practică pedagogică, precum şi a 19 lucrări ştiinţifice
publicate în ţară şi străinătate, dintre care 8 lucrări cotate ISI

P

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE

-

P

D

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 nov. 2001 – 8 aprilie 2005 pregătire prin doctorat – Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu, domeniul de doctorat: “Management”,
doctor în management , diplomă serie C nr. 0009068
- conducătorul lucrării de doctorat a fost prof. dr. Ioan Bogdan, personalitate marcantă a societăţii ştiinţifice şi academice româneşti,
expert UE în management;
- titlul tezei de doctorat: “Managementul unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar”
1 oct. 2004 – 1 iunie 2006 master “Management educaţional”, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, lucrare de dizertaţie în domeniul managementului resurselor umane,diploma Seria F Nr.0017650
formare învăţământ la distanţă, Universitatea din Helsinki
1996 - gradul didactic I, certificat seria A nr. 000163, 1992 gradul
didactic II, 1990 pregătire prin definitivat la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca
Facultatea de Mecanică, Institutul de Invăţământ Superior, Sibiu,
1983 inginer mecanic seria B nr. 18941
Liceul “Gh. Lazăr” Sibiu, 1977.

Limba română

Limbi străine cunoscute

Limba engleză: citit - bine; scris – bine; vorbit - bine
Limba franceză: citit – bine; scris – satisfăcător; vorbit – bine.

D

Limba maternă

Aptitudini şi competenţe
sociale

- prin prisma activităţilor didactice desfăşor o activitate în care counicarea este esenţială; în acest sens, reuşesc să menţin interesul
pentru activitate, trezesc motivaţia pentru activitate şi grup, a celor
cu care lucrez şi îmi asigur participarea lor;
- creez şi menţin un climat favorabil activităţilor de grup;

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

-

- coordonez activitate de practică pedagogică a studenţilor de la facultăţile cu specific ingineresc, în acest fel coordonând implicit şi
activitate mentorilor din domeniul tehnic.

- deţin competenţe de utilizare a calculatorului, am bune cunoştinţe de utilizarea Microsoft Word, Excel, Power Point, SPSS, datorită unor cursuri de iniţiere, urmate de un exerciţiu susţinut pe
parcursul realizării lucrărilor de grad, doctorat, a elaborării lucrărilor ştiinţifice şi editării cursurilor, îndrumarelor şi materialelor
didactice.

Permis de conducere

- deţin permis de conducere categoria B din 20.12.2001

Alte aptitudini şi
competenţe

- îmi place să scriu, fără a atinge mari performanţe în acest domeniu

Hobby-uri

- lectura, muzica, dansul, aerobicul

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

-

D

Aptitudini şi competenţe
tehnice

D

P

P

detalii şi referinţe:
1. directorul DPPD, ULB Sibiu – prof. dr. Alexandru
HUDIŢEAN
2. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – prof. dr. Ioan
BOGDAN
3. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – prof. dr. Dan
POPESCU DH.C.
4. Univestitatea Politehnică Bucureşti – prof. dr. ing. Ioan
POPESCU
5. A.S.E. Bucureşti – prof. dr. Viorel LEFTER
6. AGH University of Science and Technology of Krakow,
Poland, Prof. dr. D.H.C. Jakub SIEMEK

