Curriculum
vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)

Funcția

LUCA MARCELA RODICA
marcela.luca@unitbv.ro;

Coordonatorul Centrului de cercetare ”Dezvoltare personală, profesională,
instituțională și educație pentru o comunitate durabilă”

Experiență didactică
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale

2006-2018
Profesor universitar
Cursuri predate la nivel de:
 Scoală doctorală – Etică în cercetare.
 Master – Teorii avansate în psihologia personalității; Complemente de psihologia
muncii și ergonomie; Comunicare organizațională; Consiliere vocațională.
 Licență – Teoriile personalității; Psihologie diferențială; Psihologia muncii;
Deontologie.
 Formare continuă a cadrelor didactice prin grade didactice.

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale

2003-2006
Conferențiar universitar
Cursuri predate la nivel de licență și master: Comunicare organizațională; Psihologia
muncii, Psihologia diferențială; Teoriile personalității; Deontologie; Psihologie
educațională; Deprinderi de comunicare.

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale

1992-2003
Lector universitar
Cursuri predate la nivel de licență i în modulul pedagogic: Psihologia muncii,
Psihologia diferențială; Teoriile personalității; Deontologie; Psihologie educațională;
Pedagogie; Deprinderi de comunicare.

Experiență
managerială
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2012-2016
Prodecan, Facultatea de Psihologie și Științele educației
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Activități și

Coordonarea cercetării științifice din facultate, gestionarea problemelor studențești

responsabilități principale
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și
responsabilități principale

2004-2009
Șef de catedră – Catedra de Psihologie
Coordonarea catedrei de psihologie; coordonarea activității științifice; state de funcții;
inițierea și acreditarea programului de studii de licență în psihologie (2007) și master
în psihologia muncii, organizațională și resurse umane (2009).

Numele și adresa

Universitatea Transilvania din Brașov

angajatorului
Tipul activității sau

Învățământ superior

sectorul de activitate

Experiență științifică

 2016 – Abilitare pentru îndrumare de doctorat în domeniul psihologie.
 2008-2010 – coordonator de proiect internațional de cercetare în rețeaua tematică
European University–Enterprise Network - EUE-Net – componenta WP1 –
"Entrepreneurship competences trained via practical placement", în continuarea
proiectului EUI-Net, finalizat cu un volum publicat în limba engleză în 2010 (vezi lista
de publicații).
 Din 2007 – Coordonator al Centrului de cercetare D 20 din Institutul de Cercetaredezvoltare al Universității Transilvania, participant în proiectul de înființare a
institutului.
 2006 - Elaborarea unei cercetări interne referitoare la eficiența noii formule a școlii
doctorale – domeniul Inginerie. Raportul de cercetare a stat la baza refacerii planului
de învățământ al școlii doctorale.
 2006-2008 – participarea la un proiect privind calitatea cercetării științifice în
universități - CEREX.
 2005-2011 – coordonator de direcție de cercetare la nivelul Facultății de psihologie
și Științele Educației: "Psihologia în slujba educației și a comunității".
 2005-2007 – coordonator de proiect internațional de cercetare în rețeaua tematică
European University-Industry Network - EUI-Net – componentele WP1 și WP2 –
"Tuning Industrial Educational Structures in Europe", finalizate cu publicarea
rezultatelor în două volume (vezi în lista de publicații Luca, M.R. coord. 2007)
 2003 – coordonator de proiect de cercetare: "Lucrător de tineret" - contract cu
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
 Participarea în mai multe proiecte de cercetare ca membru în echipa de proiect (vezi
lista la finalul prezentului document).
 1993-1994 - cercetător asociat (coordonator zonal pentru județele Brașov, Covasna,
Harghita și Mureș) în două programe de cercetare ale Institutului de Psihologie al
Academiei: temele “Caracterologia populațiilor zonale” și “Etalonarea testului de
inteligență Eysenck”.
 1974-2001 - programe de selecție profesională și evaluare a personalului.
 1974-1992 - adaptarea, etalonarea și validarea de teste psihologice pentru selecția
și repartizarea profesională în ocupații din industria construcțiilor de mașini.
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Experiență în slujba
comunității

 Participarea în consilii editoriale la nivel național

academice
-

Din 2010 – membru în Consiliul editorial al Revistei de psihologie a Academiei
române – versiunile în limba română ți în limba engleză.

-

Din 2008 – membru în colegiul de redacție al Revistei de Psihologie, Pedagogie
specială, Asistență socială, Chișinău, Republica Moldova.

-

2006-2009 - redactor șef al Revistei de Psihologie și Științele educației, editată de
Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

-

Din 2005 - membru în colegiul de redacție ale Buletinului Științific al Universității
Transilvania, seria VII – Științe socio-umane.

 Participarea în organisme de coordonare și control la nivel național
-

Din 2009 – membru ARACIS

-

2011-2013 – membru CNATDCU – panelul 4 – Psihologie și științe
comportamentale

 Participarea la organisme de conducere la nivelul universității și al facultății
-

2010-2012 – Președintele Comisiei de etică universitară

-

2008-2012 – membru în Senatul Universității

-

2004-2012 – membru în Consiliul facultății

-

Din 2012 – membru în Consiliul Departamentului Psihologie și formare în educație

 Participarea la activități în slujba comunității academice
-

Membru al Biroului Electoral din Universitate în campania de alegeri ale structurilor
de conducere din 2011-2012.

-

Membru al Biroului Electoral din Universitate în campania de alegeri ale structurilor
de conducere din 2015-2016.

 Organizarea anuală (din 2013) a Zilelor carierei la nivel de universitate.
 Coordonarea volumului de lucrări premiate în sesiunea de comunicări științifice
studențești la nivel de universitate (2013, 2014, 2015), devenit din 2014 Anuarul
cercetării științifice studențești (Editura Universității Transilvani, cu ISSN).

Experiență de
practician
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și

1982-1992
Psiholog principal
Gestiunea resurselor umane; selecție de personal; psihodiagnostic; cercetări

responsabilități principale psihosociologice.
Numele și adresa

Întreprinderea Tractorul Brașov

angajatorului
Tipul activității sau

Psiholog industrial în industria construcțiilor de mașini

sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și

1974-1982
Psiholog
Gestiunea resurselor umane; selecție de personal; psihodiagnostic; cercetări

responsabilități principale psihosociologice.
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Numele și adresa

Întreprinderea Tractorul Brașov

angajatorului
Tipul activității sau

Psiholog industrial în industria construcțiilor de mașini

sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1992-2001
Consultanță în domeniul psihologie organizaționale

Activități și

 1992–2001 – consultanță în domeniul psihologiei organizaționale pentru diferite

responsabilități principale

firme de stat și private din județul Brașov, menționată în Anuarul FIMAN “Who is
Who and What is What” 1998/1999.
 1992–1996 – colaborator la Oficiul de Forță de Muncă și Șomaj: consultanță în
orientarea profesională, evaluarea potențialului de muncă al handicapaților,
consiliere pentru angajări și promovări interne.

Numele și adresa

Independent

angajatorului
Tipul activității sau

Servicii

sectorul de activitate

Educație și formare
Perioada
Diploma obținută
Specializare
Numele și tipul instituției

1990-1999 pregătire doctorală
Doctor în psihologie
Psihologia personalității, psihologia muncii.
Universitatea din București

de învățământ
Perioada
Diploma obținută

1970-1974 Studii universitare (4 ani)
Diplomă în psihologie

Competențe profesionale

Formare de specialitate în domeniul psihologiei

Numele și tipul instituției

Universitatea din București

de învățământ

Aptitudini și
competențe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înțelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

conversație

Limba engleză
Limba franceză

C2

C2

utilizator
experimentat
utilizator
experimentat

C2

C2

utilizator
experimentat
utilizator
experimentat

C1

C1

utilizator
experimentat
utilizator
experimentat

C1

C1

utilizator
experimentat
utilizator
experimentat

C2

C2

utilizator
experimentat
utilizator
experimentat
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Limba maghiară

B2

utilizator
independent

A1

utilizator
elementar

B1

utilizator
independent

B1

utilizator
independent

A1

utilizator
elementar

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

Competențe și abilități
sociale

Experiență în munca de echipă, capacitatea de a comunica cu interlocutori din medii
socio-educaționale diferite; competență didactică (23 de ani în învățământul superior).

Competențe și aptitudini

 Din 2001 – coordonarea Centrului de resurse al Facultății de Psihologie și Științele

organizatorice

Educației, care posedă în prezent 4800 de volume cu lucrări de specialitate și peste 500
de reviste din domeniul psihologiei și științelor educației, în limbile engleză și franceză.
Centrul a fost realizat prin donații atrase din Statele Unite, Canada și Olanda.
 Participare în organisme profesionale la nivel național
-

2005-2009 – președinta Filialei Brașov a Colegiului psihologilor din România.

-

2005-2009 – membru în Comisia de Deontologie a Colegiului Psihologilor din
România (nivel național).

Experiență internațională

Din 2004 – membru în Asociația Psihologilor din România.

Stagii de predare în străinătate și acorduri bilaterale
 Martie 2009 – profesor invitat pentru o lună la Universitatea Paris X – 5 teme.
 Schimburi academice în cadrul programului Erasmus, în anii 2002-2015, la
următoarele universități: Gent University, Université catholique de Louvain – Belgia,
Université Paris X – Nanterre- La Defense, Franța, Amasya University, Turkey.
 Din 2002 - acorduri bilaterale în cadrul ERASMUS cu următoarele universități: Gent
University, Université catholique de Louvain – Belgia, Université Paris X – NanterreLa Defense, Franța, University of Ede, Olanda, Anglia Ruskin University, Marea
Britanie, Amasya University, Turkey.
Stagii de documentare în străinătate
 2000 - Bursă TEMPUS de documentare în Belgia – la Gent University (6 săptămâni)
în domeniul consilierii pentru carieră.
 1999 - Bursă TEMPUS de documentare în Franța – la Academie de Strasbourg
(6 săptămâni), în domeniul educației adulților.
 1998 - Bursă TEMPUS de documentare în Olanda – la Regionaal Opleidingen
Centrum Nijmegen (10 zile), în Irlanda - la University of Dublin - Trinity College (10
zile) și în Irlanda de Nord - la University of Ulster, Belfast (10 zile), în domeniul
asistenței sociale.
 1998 - Bursă TEMPUS de documentare în Grecia – la Technological and Educational
Institute, Patras (2 săptămâni), în domeniul educației adulților.
 1997 - Bursă TEMPUS de documentare în Marea Britanie – la College of Bath (o
săptămână), în domeniul consilierii pentru carieră.

Competențe și aptitudini
de utilizare a

WORD redactare de texte și tehnoredactare, SPSS, EXCEL, POWER POINT

calculatorului

Referințe

La cerere
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