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Informaţii personale  

Nume / Prenume Konnerth Sara 
Adresa Nr. 29, str. Livezii, cod poştal 550042, Sibiu, România 
Telefon 0269-228817 Mobil: 0740-229937    

Fax 0269-228817 
E-mail sarakonnerth@yahoo.de 

  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 15.09.1957 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

Lector. univ. drd. la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii 
„Lucian Blaga”din Sibiu 

  

Experienţa profesională Vechime în câmpul muncii: 26 ani, din care peste 10 în învăţământul superior 
  

Perioada 01.10.2006 şi până în prezent lector drd. titular la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Mai 2006:   Susţinerea şi câştigarea concursului pentru ocuparea postului de lector din Statul de funcţiuni 
şi de personal didactic al Departamantului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii "Lucian 
Blaga" din Sibiu 

1.10.2003 până în 31.09.2006  Trecerea prin transfer a postului ocupat prin concurs de la Facultatea de 
Ştiinţe la Facultatea de Litere şi Arte, Catedra de Germanistică, a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu 

Iunie 2003:   Susţinerea şi câştigarea concursului pentru ocuparea postului de lector din Statul de 
funcţiuni şi de personal didactic al Catedrei de Ştiinţa calculatoarelor şi Informatică economică a 
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu 

20.02.2003 şi până în prezent:  Director executiv al Departamentului Academic Internaţional pentru 
Revizie ştiinţifică, Pedagogie universitară şi Eurologie al Facultăţii de Litere şi Arte a Universităţii "Lucian 
Blaga" din Sibiu 

1995-2003:     Lector titular la Universitatea din Sibiu, Facultatea de Litere  şi Arte, Catedra de 
Germanistică 
Februarie 1995: Susţinerea concursului pentru ocuparea postului de lector titular la Universitatea din 
Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Catedra de Germanistică 
1993-1995:    Asistent şi lector suplinitor la Universitatea din Sibiu 
1987-1993:    Referent pentru probleme sociale la Biserica Evanghelică din Sibiu 
1982-1987:    P rofesor de matematică la Liceul Pedagogic din Sibiu la clasele cu limba de predare 
germană IX-XII şi profesor metodist (Metodica predării matematicii la Secţia Educatoare şi Învăţători). 
Efectuarea de cursuri de perfecţionare pentru educatoare şi învăţători. 

1981-1982:     Profesor de matematică la Şcoala generală Blandiana, judeţul Alba 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Titularul disciplinei: Instruire Asistată de Calculator; întreţinerea Laboratorului de Informatică al DPPD 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 10 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică 

  

Educaţie şi formare Lector universitar 
  

Perioada 08.09.2007 Încheierea studiului de masterat la Akademio Internacia de la Sciencoj (Academia 
Internaţională de Ştiinţe) San Marino cu lucrarea: Studii virtuale. Universitatea virtuală – campus virtual 
şi obţinerea tilului de Magistra scientiarum cyberneticarum. 
 
21.09.2004 Obţinerea titlului de Eksterorda Profesoro (EProf.) la Akademio Internacia de la Sciencoj 
(Academia Internaţională de Ştiinţe) San Marino  
 
01.11.2003:   Admisă la doctorat; Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Emil M. Popa 
Tema tezei de doctorat: Cercetări privind utilizarea softului  virtual în teoria evaluării educaţionale 
 
1994-10-01    Obţinerea titlului de Asociita Docento (docent asociat) la Akademio Internacia de la 
Sciencoj (Academia Internaţională de Ştiinţe) San Marino 
1984               Susţinerea examenului pentru gradul didactic definitiv în învăţământ la  
                        Universitatea din Braşov 
                        Certificat nr. 8729 din 11.X. 1984 
                                               
1980-1981 Universitatea din Timişoara 
                                Studiu postuniversitar 
                                Specializare în Analiză Matematică 
                                Certificat nr. 2202/158 din 1981-iulie-8 
 
1975-1980 Universitatea din Timişoara 
                                Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 
                                Secţia Matematică-Informatică 
                                Media la Examenul de stat: 10 (zece) 
                                Diploma nr. 375579-8956/3 martie 1981 
  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Matematică 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Matematică şi Informatică; Cibernetică 
Dobândirea competenţei de a deveni cadru didactic, datorită urmării cursurilor modulului pedagogic şi 
al susţinerii examenului de definitivat în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Timişoara 
Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Aptitudini în dobândirea cunoştinţelor matematice şi a aplicării acestora în informatică, cibernetică şi 
pedagogie; abilităţi pedagogice necesare instruirii; competenţe privind organizarea de sesiuni 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale; spirit inovator şi curiozitate ştiinţifică 

  

Limba(i) maternă(e) Limba germană 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba   engleză  engleză  engleză  engleză  engleză 

Limba     franceză       

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Abilitatea de a lucra în echipă; competenţe în rezolvarea problemelor sociale, dovedite în timpul 
activităţilor desfăşurate ca referent cu probleme sociale la Biserica Evanghelică din Sibiu; 
disponibilităţi şi aptitudini de coordonare a activităţilor desfăşurate de organisme (asociaţii, societăţi) 
cutural-ştiinţifice sau cu activitate socială şi/sau caritativă.  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

1994-2007:     În calitate de Preşedinte (până în 2006) respectiv Secretar (actualmente) al Asociaţiei 
Internaţionale de Ştiinţe din România am organizat diverse activităţi ştiinţifice în colaborare cu 
Universitatea din Sibiu, Academia Internaţională de Ştiinţe din San Marino şi Universitatea din 
Paderborn, Germania (conferinţe, cursuri şi prelegeri) 

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe de folosire a calculatorului şi competenţe de instruire a principalelor limbaje de calculator 
folosite în prezent: Word, Excel etc. dar, important mai ales pentru Instruirea Asistată de Calculator, 
competenţa de instruire a studenţilor în realizarea da materiale didactice virtuale offline cu programul 
de autori „Authorware”. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de conlucrare cu instituţii abilitate să formeze, să îndrume, să protejeze şi să asigure 
socializarea persoanelor cu dizabilităţi şi disponibilitatea de implicare în colaborarea acestor instituţii 
cu întreprinderi, fundaţii şi entităţi care au răspunderi sociale şi/sau disponibilităţi în acest domeniu; 
competenţe câştigate în calitate de deţinător de fundaţii, de expl. Fundaţia „Landlerhof”, al cărei 
fondator sunt, şi al Fundaţiei ştiinţifice „Helmar Frank”, al cărei preşedinte sunt. 

  

Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
Prof. on. dr. Gebhardt Walter, Director Fundaţia „Bavaria-Romania” 
Preot dr. Henkel Jürgen, director la Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu 
Dr.dr.h.c. Christoph Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România 
 
Referinţe: 
Prof. univ. dr. Hudiţean Alexandru, Director DPPD al ULBS 
Prof. dr. Klein Hans, Director al Dep. pt. Teologie Evanghelică al ULBS, Preşedinte al Forumului 
Democrat al Germanilor din Sibiu 

  

Anexe  
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