Curriculum vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
Adresă
E-mail
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Principalele activităţi

Responsabilităţi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Szekely Ştefania Cătălina
catalinaupg@yahoo.com
 lector universitar – octombrie 2006 şi până în prezent
 asistent universitar - Februarie 2002 până în octombrie 2006
 preparator universitar – Februarie 2000 până în februarie
2002
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bl. Bucureşti, nr. 39,
cod 100680, Ploieşti, Prahova, România; Tel.: + 40 244 573
171
Fax: +40 244 575 847
Web: http://www.upg-ploiesti.ro
Învăţământ superior
Activităţi didactice de predare cursuri şi seminarii la
disciplinele: Drept administrativ, Drept administrativ-parte
generală, Drept administrativ-parte specială, Dezvoltare
durabilă şi dreptul mediului, Bazele administraţiei publice,
Drept constituţional.
 Pregătirea materialelor pentru cursuri şi seminarii
 Organizarea seminariilor după metoda ,,debate’’
 Pregătirea şi evaluarea testelor de evaluare
 Coordonarea lucrărilor de licenţă
2011
Les petits debrouillards
Programul Jeunesse en action derulat în Franţa
Coordonatorul echipei României
2010
Universitatea Denizli-Pamukale-Turcia
Susţinerea unor prelegeri în cadrul Programului Erasmus
2001-2007
Universitatea de Stat din Moldova, Oficiul Naţional de
Burse de Studii în Străinătate, bursă oferită de Guvernul
Republicii Moldova, în urma protocolului de colaborare dintre
cele două state
Subiectul tezei: Corelaţia principiilor subsidiarităţii şi
autonomiei locale-plan comparativ Republica Moldova şi
România

Tipul calificării / diploma obţinută

Doctor în drept; Titlu recunoscut de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului din România, prin Atestatul cu seria
J, nr. 0001653, din 21.11.2008

Nivelul de clasificare al formei de
instruire / învăţământ

Doctorat

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale/ Discipline principale
studiate

Științe juridice; specializarea: Drept public (administrativ;
organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
2007-2010, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Cooperare interculturală în mediul de afaceri contemporan

Tipul calificării / diploma obţinută

Master of Arts; media anilor de studii 9,74; Susţinerea lucrării
de disertaţie ,,Homo balcanicus’’ cu nota 10

Nivelul de clasificare al formei de
instruire / învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale/
Discipline principale studiate

Masterat cu predare în limbile: română, franceză şi engleză
 Practici culturale în spaţiul european
 Istoria Europei: diversitate şi unitate
 Instituţii politice contemporane
 Drept comunitar de afaceri
 Dreptul şi justiţia în epoca globalizării
 Terminologia cooperării internaţionale: domeniul român,
francez, englez
2004-2005, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Tipul calificării / diploma obţinută

Management şi strategie în adiministraţia publică

Nivelul de clasificare al formei de
instruire / învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale/
Discipline principale studiate

Curs Postuniversitar; media anilor de studii 9,80; Lucrarea de
disertaţie a fost susţinută cu nota 10
Ştiinţe administrative
 Drept constituţional comparat
 Priorităţi în protecţia mediului
 Administraţie publică comparată
 Drept internaţional şi economie mondială
 Politici şi instituţii europene
1995 – 1999, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Tipul calificării / diploma obţinută

Licenţiată cu media 9,16; Lucrarea de licenţă a fost susţinută
cu nota 10

Nivelul de clasificare al formei de
instruire / învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale/
Discipline principale studiate

Licenţă
Ştiinţe administrative
 Drept administrativ
 Drept constituţional şi instituţii politice
 Dreptul mediului
 Drept civil
 Deontologia funcţiei publice
 Drept diplomatic şi consular
 Dreptul instituţional-comunitar
1990-1994, Liceul Teoretic Băicoi

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat, media obţinută: 8,22

Nivelul de clasificare al formei de
instruire / învăţământ
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale/ Discipline principale
studiate

Bacalaureat

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

 membră a Biroului Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane şi
Juridice;
 membră a Consiliului Departamentului Ştiinţele Educaţiei
2015;
 membră a Consiliului Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic, 2016 până în prezent;
 membră a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, iar în
pezent a Cosiliului Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul
Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti;
 coordonarea proiectului: Interni în instituţiile publice din
2005 şi până în 2015, proiect realizat în colaborare cu
Prefectura Prahova, Consiliul Judeţean Prahova şi Primăria
Municipiului Ploieşti - primele ediţii ale proiectului au fost
susţinute şi de Asociaţia Naţională a Studenţilor din Ştiinţele
Administrative – Prahova;
 membră a comitetului de organizare a conferinţelor:
International Conference Education and Psychology
Challenges - Teachers for the Knowledge Society – 4th
edition (EPC-TKS 2017), Ploieşti; Conferința internațională:
,,Constituția și societatea contemporană’’, Ploiești, 2014;
EUBSR, Bucureşti, 2014; ,,Current issues of administration
and justice’’, Ploieşti, 2015; Educaţia între şcoală şi societate,
Ploieşti, 2015, 2016; ,,Pedagogia destinului şi implicaţiile
acestei abordări în educaţia incluzivă şi specială’’, 2017;
 organizarea şi coordonarea acţiunii ,,Un pom pentru viitor’’acţiune desfăşurată cu studenţii specializării Administraţie
publică;
 membră a comitetului de organizare a dezbaterilor: ,,Rolul

Profilul filologie-istorie
 Limba română
 Istorie
 Filosofie
 Istoria artei şi civilizaţiei
 Literatură universală
 Limba franceză
 Limba latină
Aptitudini şi competenţe sociale 202014 şi în prezent
 Executive editor - Jus et Civitas, A Journal of Social and
Legal Studies, indexat BDI;
 Director educativ, Serviciul Social, Universitatea PetrolGaze din Ploieşti;
 Reprezentantă din partea Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti pentru coordonarea activităţilor ştiinţifice
desfăşurate în cadrul parteneriatului cu Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Aptitudini şi competenţe tehnice

Alte aptitudini şi competenţe

tinerilor în administraţia publică’’, şi ,,Transparenţa şi etică în
administraţia publică’’- realizate de Asociaţia Naţională a
Studenţilor din Ştiinţele Administrative – Prahova cu
participarea directorilor serviciilor publice şi presa locală;
 membră a comisiilor de licenţă şi disertaţie ale
specializărilor Administraţie publică; Asistenţă managerială şi
secretariat; Administraţie publică şi integrare europeană;
 membră a comisiei de admitere la Facultate Litere şi Ştiinţe;
 organizator al concursurilor de eseuri ,,Administraţia publică
în impas’’ şi ,,Administraţia publică încotro?’’, 2007 şi 2010;
 membră a echipei de coordonare a proiectului ,,University
festival’’, Ploieşti, 2014;
 organizarea dezbaterilor: ,,Constituţia Europeană –
argumente pro şi contra’’ şi ,,Sancţiunea pedepsei cu moartea
- argumente pro şi contra’’;
 organizarea mai multor campanii antidrog şi de combaterea
consumului de alcool în parteneriat cu A.N.A.;
 organizarea unor campanii umanitare începând din anul
2003 şi până în prezent, în luna decembrie a anului.
 Absolventă a cursului de Operator procesare text şi
imagine, organizat de S.C. Memory S.R.L., certificat
recunoscut de Ministerele Muncii şi Protecţiei Sociale şi
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 Absolventă a programului ,,Utilizarea calculatoarelor
personale’’;
 Absolventă a modulului ,,Psiho-pedagogic’’.
 Membră a echipei contractului de cercetare ,,Strategia de
dezvoltare economică şi socială a comunei Brazi, 20092013’’;
 Lector al cursului ,,Dicţionarul administraţiei publice’’ în
proiectul ,,Alternative educaţionale în formarea tinerilor
funcţionari’’, organizat de Asociaţia Naţională a Studenţilor
din Ştiinţele Administrative – Prahova;
 Lector al cursului ,,Legislaţie şcolară’’ în cadrul
programului de perfecţionare didactică derulat de D.P.P.D.,
din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
 Partener şi participantă în proiectul ,,Luna Europei la UPG’’
 Membră fondatoare a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti
din România, filiala Prahova;
 Membră fondatoare a Asociaţiei Ajutor pentru Terra;
 Coordonarea lucrărilor studenţilor care au participat la
sesiunile ştiinţifice organizate de: Alianţa franceză din
Ploieşti, Academia Forţelor Terestre din Sibiu, Casa de
Cultură a Studenţilor din Ploieşti;
 Participantă la seminarul ştiinţific ,,Cetăţean european
pentru o zi’’;
 Participantă la seminarul ştiinţific de drept umanitar
organizat de ARDU;
 Participantă la campania naţională, Let’s do it România;
 Participantă în calitate de coordonator al echipei studenţilor

din U.P.G. la campania de donare de sânge organizată de
RoSmile România, 2014;
 Participantă în calitate de coordonator al echipei studenţilor
din U.P.G. la campania ,,Nu tăia orbeşte, copacul nu mai
creşte’’, organizată de RoSmile România, 2014;
 Participantă la diverse sesiuni ştiinţifice internaţionale şi
naţionale.
Competenţe şi aptitudini
profesionale

 Spirit de echipă demonstrat prin participarea şi implicarea
în diverse proiecte;
 Abilităţi didactice demonstrate de evaluările făcute periodic
de studenţii specializărilor Administraţie publică şi
Asistenţă managerială şi secretariat;
 Bună organizare şi eficienţă – abilităţi demonstrare prin
realizarea dosarelor de reevaluare academică făcută de
comisiile ARACIS pentru specializările Administraţie
publică şi Asistenţă managerială şi secretariat;
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ANEXE

Listă de lucrări

