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Informaţii personale  

Nume / Prenume Glava Adina - Elena 
Adresă(e) Str. Sindicatelor nr. 7, 400029, Cluj-Napoca, România  

Telefon(oane) 026459059 
0264 598814 int. 6113 

  

E-mail(uri) adina.glava@ubbcluj.ro 
  

Domeniul ocupaţional Învățământ universitar 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2013 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 
la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prodecan (începând cu luna mai, 2016 ) 
Activităţi didactice  
Activități de îndrumare a doctoranzilor în cadrul comisiilor de îndrumare 
Co-editor Șef Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Seria Psychologia-Paedagogia 
Formator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, RO- 400084, Cluj-Napoca, Tel: 40-264-40.53.00 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 
  

Perioada 2005-2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice și de cercetare 
Formator în derularea unor programe de formare iniţială a cadrelor didactice: Programul pentru 
Învăţământul Rural, Programul Phare.Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate.  
Formator şi conceptor de curriculum în programe de formare continuă a cadrelor didactice: Magister 
I, Magister II, PIR, Eduexpert I, Eduexpert II, EduProfesor, cursuri CFCIDFR al UBB, POSDRU 
Membru în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (2011-2015)  
Membru al Comisiei de Curriculum, Calitate şi Învăţământ Netradiţional.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, RO- 400084, Cluj-Napoca, Tel: 40-264-40.53.00 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada 2001-2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, RO- 400084, Cluj-Napoca, Tel: 40-264-40.53.00 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Perioada 1998-2001 
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Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, RO- 400084, Cluj-Napoca, Tel: 40-264-40.53.00 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 

Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor-educator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Speciala nr. 1 Cluj-Napoca, Str. G. Coşbuc nr. 1, Tel. 0264 595398 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000-2007  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științele Educației 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

competențe de cercetare în domeniul științelor educației  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Master în Educație integrată 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

competențe în integrarea educațională a elevilor cu cerințe educative speciale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Perioada 1991-1996 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii aprofundate 

Calificarea / diploma obţinută Licență în Pedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline din domeniul științelor educației. Competențe pedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România, Facultatea de Istorie - Filozofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de lungă durată 
 

Perioada 1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline pedagogice şi din domeniul psihologiei copilului, didactici speciale, practică de profil. 
Competențe vocaționale în domeniul pedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Limba engleză, limba franceză 
 
 

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

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

A
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
independent 

A
1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare şi educare a adulţilor; Spirit de echipă; Capacitate de adaptare la medii 
multiculturale; Empatie  
Abilități dobândite în cadrul activităţilor didactice curente, inclusiv în cadrul programelor de formare a 
personalului didactic, precum şi prin participarea la proiectele de cercetare. 
Competenţe de formator: Dobândite prin finalizarea cursurilor de formare a formatorilor, nivel 
perfecţionare, certificate prin diploma de formator (program de formare livrat de SC. Learn and 
Vision SRL, Acreditat CNFPA şi MEC cod COP 241205).  
Competenţe de coordonare și evaluare a activităţii de studiu şi cercetare:  
În calitate de coordonator al lucrărilor de licenţă, gradul I 
În calitate de membru în comisiile de îndrumare ale doctoranzilor  
Competenţe dobândite în activităţi de formare continuă:  
Workshop: „Anxietatea la copii: particularităţi la vârsta preşcolară”, organizat de : Colegiul 
Psihologilor din România, ISJ Cluj, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de 
Psihologie, a Universităţii Babeş-Bolyai (2010) -7 credite 
Workshop: „Strategii de eficientizare a programelor de dezvoltare socio-emoţională adresate 
preşcolarilor” organizat de : Colegiul Psihologilor din România, ISJ Cluj, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie, a Universităţii Babeş-Bolyai (2010) -7 credite 
Workshop: “Publishing in Academic Journals” livrat de Taylor and Francis  (2015) 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare în calitate de co-editor șef  a revistei de specialitate Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Seria Psychologia-Paedagogia 
Abilităţi dobândite ca membru al echipelor de proiecte: leadership,  aptitudini/competenţe de 
coordonare şi conducere a activităţilor de grup (echipă), abilităţi de comunicare şi luare de decizii ca 
membru al unei echipe de lucru, spirit organizatoric 
Membru în echipe de proiect (în ultimii 5 ani): 
- Conceptor de materiale de formare şi formator în cadrul proiectului: PETI- Proiectul pentru Educatie 
Timpurie Incluzivă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMP FE),  
Proiect finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 
- Phare Ro Program de formare pentru calificarea profesorilor, Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar – IDD 2004/016-772.01.01.02 
-Expert pe termen scurt – formator - în cadrul proiectului  POSDRU/87/1.3/S/63908: Perfecţionarea 
cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice 
-Expert pe termen scurt – formator - în cadrul proiectului  POSDRU/87/1.3/S/63471 Formarea 
Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: dezvoltarea 
competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor 
TIC 
-Expert pe termen scurt –formator- în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/27639 - "Educaţia 
timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă"  
-Expert pe termen lung în proiectul POSDRU /87/1.3/S/63709 Calitate, inovare, comunicare în 
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior (2010 – 2013) 
- Membru echipa proiect „Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie rroma din România: predicţii, 
niveluri şi strategii de îmbunătăţire a gradului de alfabetizare (2014- 2017), Organizaţia Tineret pentru 
Europa 
- Expert in echipa proiectului “Acces - participare - echitate /-incluziune în învățământul superior 
EchitUBB”, CNFIS-FDI-2017-0098 (iulie 2017 – decembrie 2017) 
- Formator în cadrul proiectelor de formare continuă a cadrelor didactice: Abordări inovative în 
didacticile specifice învățământului primar și preșcolar și Management și comunicare în instituțiile 
educaționale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Utilizare echipamente electronice suporturi de predare: laptop, videoproiector, fax, copiator, 
echipamente multimedia 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilităţi de operare cu diverse sisteme de operare: Windows, abilităţi de utilizare a procesoarelor  de 
informaţie din pachetele Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Abilităţi de utilizare a Internet-ului,  
Abilităţi de utilizare a platformelor educaţionale on-line de tipul BSCW, Moodle, PhP GroupWare şi de 
coordonare a intervenţiei didactice în spaţiul virtual: Socrative, Kahoot, EdPuzzle 
 Abilităţi de utilizare a software-ului de analiză statistică a datelor în ştiinţele socio-umane – SPSS. 

Alte competenţe şi aptitudini Abilități de organizare și susținere a unor prelegeri academice ca lector invitat (colaborări cu ISJ 
Cluj, CCD Cluj, CCD Sălaj, Colegiul Psihologilor din România. Centru de Inovare în Predare și 
Învățare și CFCIDFR al UBB etc.) 

  

Permis(e) de conducere Permis auto categoria B 
  

Informaţii suplimentare 2 volume de autor (1 carte de autor, 1 carte de autor (doi autori) 
11 volume editate (coordonate) 
31 capitole în cărţi apărute în ţară  
1 manual de bune practici (doi autori) 
13 studii, indexate ISI ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceeding Citation 
Index (Web of Science). 
16 studii în reviste de specialitate indexate BDI  
38 participări la manifestări ştiinţifice (conferinţe şi simpozioane) naţionale şi internaţionale 

 

Adina Elena Glava 


