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Curriculum vitae  
Europass  

I 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Suditu Mihaela 
Adresă(e) Ploieşti, România 

E-mail(uri) msuditu@upg-ploieşti.ro. msuditu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  29 ian. 1976 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Numele și adresa angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
2018-prezent 
Decan Facultatea de Litere și Științe 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

 
 
2016-2018 
Prodecan Facultatea de Litere și Științe 
Univ Petrol-Gaze din Ploieşti,Departamentul Ştiinţele Educaţiei 

 
 

2016-prezent 
post didactic 
Prof. univ. dr 
  Univ Petrol-Gaze din Ploieşti,Departamentul Ştiinţele Educaţiei 

  Activitate de predare si cercetare 
 
   2012-2016 

post didactic, post conducere 
Conf. univ. dr., Director Departamentul Științele Educației (2014-2016) 

  Univ Petrol-Gaze din Ploieşti 
  Activitate de predare si cercetare 

.  
 

  

Perioada 2006 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat post didactic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lector univ. dr. 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Petrol-Gaze din Ploieşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de predare si cercetare 

  

Perioada 2003-2006 

Funcţia sau postul ocupat post didactic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistent univ. 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Petrol-Gaze din Ploieşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de predare şi cercetare 
 

  

Perioada 2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat post didactic 

mailto:msuditu@upg-ploieşti.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale Preparator univ. 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Petrol-Gaze din Ploiesti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de predare şi cercetare 

  

Perioada 1999-2001 

Functia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale psihopedagog 

Numele şi adresa angajatorului Directţa Protecţia Copilului,  Bucureşti, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de consiliere psihopedagogică şi Orientare Şcolara şi Profesională 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Ştiinte Sociale şi Politice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţele Educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

  

Perioada 1999 -2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consiliere Şcolară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Universitatea Bucureşti 

  

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, specializarea Pedagogie, Universitatea Bucureşti 

Experienţe profesionale  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificare, curs de formare în sistem blended learning 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 - Proiectarea şi derularea de cercetări didactice 
 - Analiza rezultatelor cercetării didactice 
 - Comunicarea rezultatelor cercetărilor (Redactarea de articole, prezentări electronice, postere) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Proiectul POSDRU/19/1.3/G/14373 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic 
printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Training în autorat ştiinţific 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 - evalurea calităţii cercetării în universităţi 
 - asigurarea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
Doctoratul în şcoli de Excelenţă 
Proiectul – Doctoratul în Şcoli de Excelenţă - Evalurea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea 
vizibilităţii prin publicare ştiinţifică 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs: The Counseling Relationship: Building Skills for Effectiveness 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Arii de competenta 
 - exigenţe în construirea relaţiei de consiliere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

NBCC  Romania 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs: Solutions Focused Approach in Career Counseling: Focusing on Strengths and Solutions 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Consiliere în carieră 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

NBCC  Romania 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs . Global Career Development Facilitator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Arii de competenta: 
 -Dezvoltarea carierei; 
 - abiliati de comunicare şi suport în consiliere; 
 -evaluare in consilierea in cariera; 
- decizie şi planificare în cariera; 
 -piaţa muncii – tendinţe şi politici 
 - probleme etice şi legale în consilierea in carieră. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

NBCC  Romănia 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută GCDF  – consultatnt în cariera, România 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Standarde profesionale în domeniul dezvoltării carierei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Center for Credentialing and Education, Inc.  Corporate North Carolina 
NBCC  Romănia 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Didactică pentru Didacticieni 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs : Formare, Şcoala de vara  secţiunea Didactica pentru Didacticieni 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de  Educaţia 2000+ România 

Proiecte de cercetare-
dezvoltare 

 Responsabil proiect international 2010-1-FR1-LEO05-14469 Tec-Toniq 2, partener  

 Membru in proiecte internationale de dezvoltare-cercetare  
Membru in proiecte nationale POSDRU, FDI, ROSE   

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza BINE  BINE  BINE  BINE  BINE 

  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe intelectuale   Articole şi prezentări la numeroase sesiuni ştiinţifice natţonale şi internaţionale 
  

Competenţe  de comunicare Participarea cu succes la numeroase activiăţti colective de elaborare de cărţi, lucrari, studii, conferinte 
  

Deprinderi de munca in echipa   Membru al  echipelor de lucru pentru proiectele si granturi castigate, la locul de munca. 
  



 Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Pachetul Ms Office, 

  

  

Permis(e) de conducere  Permis de conducere, categoria B 
  

  
  

  

 
 


