CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

Georgeta BOARESCU

Adresă

str. A Iancu, nr. 43 B, 540090, Târgu-Mureş, jud. Mureş, România

Telefon

0744-796131; 0265 – 215899

Fax
E-mail
Pagina Web:
Naţionalitate
Data naşterii
Stare civilă

0265 – 215899 ;
geta@upm.ro
http://www.upm.ro/career_center/index.htm
română
08. a XI-a 1962
căsătorită – 2 copii

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul /sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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din 2001 si in PREZENT
UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” din TÂRGU-MUREŞ
CENTRUL CONSILIERE ŞI ORIENTARE IN CARIERĂ
PSIHOLOG, SPECIALIST AUTONOM ÎN PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ , coordonator centru
- servicii de consiliere psihologică, de asistenţă şi sprijin metodologic şi pedagogic acordate studenţilor
vizând demersuri de autocunoaştere, evaluare, autoevaluare, psihodiagnoză etc., în raport de specificul
grupurilor şi persoanelor; facilitarea accesului studenţilor la aceste servicii, în vederea optimizării
performanţelor academice, în spiritul aplicării Sistemului European de Credite Transferabile;
- servicii de consiliere vocaţională / consiliere privind cariera - alegerea/modificarea rutei
profesionale; pregătirea în vederea inserţiei profesionale, de preferinţă în domeniul pentru care studentul /
absolventul se pregăteşte şi /sau domenii conexe; facilitarea contactului cu mediul economic şi de afaceri asistenţă în prospectarea pieţei muncii; organizarea de manifestări specifice; asigurarea unei relaţii directe
între absolvent şi piaţa muncii; dezvoltarea abilităţilor de marketing personal la studenţi şi absolvenţi;
- marketing educaţional - promovarea ofertei educaţionale a Universităţii (2001-2008);
- cercetare – studii privind:
•
motivaţia alegerii traselor de studii a candidaţilor la admitere,
•
inserţia profesională a absolvenţilor
•
evaluarea activităţii academice a personalului didactic, calitatea actului educaţional;
•
management de proiecte comunitare privind consilierea carierei;
•
organizare de manifestări ştiinţifice în vederea profesionalizării activităţii de consiliere
psihologică şi vocaţională;
•
evaluarea programelor de studii si de competente
- activitate didactică
•
cadru didactic asociat programul de perfecţionare a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar „Educaţia XXI”, modulul de Consiliere şi Orientare – 20052006-2007-2008-2009
•
cadru didactic asociat Universitatea Babeş-Bolyai
•
cadru didactic asociat Universitatea de Arta Teatrala –Mureş – pentru modulul
pedagogic (psihologie educaţională, pedagogie, psihopedagogie, consiliere
psihopedagogică) 2007-2008; 2008-2009
•
în domeniul Resurselor Umane, colaborări ale UPM cu CCIA – Mureş
- management de proiecte si participare in proiecte:
•
manager proiect FORMATION DES FORMATEURS « FORM-OR » LLP_ LdVVETPRO-2007-068.
•
2004 - 2005 manager proiect nr. RO/2004/93153/EX – CONSILIERE IN CARIERA
PENTRU TINERI
•
2006 – participare in proiectul CNCSIS - contract nr. 2007- 476 - CERCETARI
PRIVIND ARMONIZAREA EDUCATIEI ANTREPRENORIALE IN UNIVERSITATILE
DIN ROMANIA CU UNIVERSITATILE DIN UNIUNEA EUROPEANA SI DIN ESTUL
EUROPEI “EDARO”
•
2007- 2008 proiect - coordonator echipa cercetare in Education Européen pour
l’Administration Publique - « EuPA » - Projet Erasmus.Moduc-1, n. 69682-IC-12005-1-RO;
•
2007- 2008-2009 –European Entrepreneurship Education „EEE” 134096-LLP-12007-1-RO-ERASMUS ECDEM – autor cercetări antreprenoriale regionale; co-autor

•

• Ocupaţia sau poziţia deţinute
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

volumul „Entrepreneurial Creativity and Innovation Management”
ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE 2008-2010 /
coordonator echipa cercetare, studii de impact si consiliere antreprenoriala

OPERATIONS COORDINATOR, NBCC ROMANIA 2004-2007
activitati conceptie programe educationale si fundamentarea specializarii de master ‚MANAGEMENT SI
CONSILIRERE IN CARIERA”, scolarizata de Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si
Adminiostrative a Univ. „Petru Maior”
•
organizarea primei conferinte internationale din Romania in doemniul consilierii in cariera: „CAREER
COUNSELING AND THE GLOBAL LABOR MARKET” - http://www.upm.ro/career_center/main1.htm
2000-2001
DIRECTIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI - MUREŞ CENTRUL DE PLASAMENT NR. 8
•

PROTECŢIA COPILULUI

PSIHOLOG

- psihodiagnoză, orientare şcolară şi profesională, terapiii ocupaţionale, consiliere, destinate
asistării copiilor şi tinerilor aflaţi în plasament;
- psihodiagnoza complexă, privind discernamântul şi capacitatea de inserţie socio-profesională a
copiilor / tinerilor asistaţi;
- diagnoza şi monitorizarea şi consilierea intensivă a cazurilor de delincvenţă juvenilă (idividuală
şi în grup), supravegherea tendinţelor infracţionale; colaborarea cu autorităţile;
- asistenţă psihopedagogică – pentru persoane cu CES, actvităţi cu caracter recuperator pentru
deficienţe complexe;
- organizarea de programe educaţionale şi de optimizare, socializare şi
- resocializare a tinerilor din aria de competenţă a centrului;
- consiliere familială perivind reiserţia copiilor abandonaţi din aria de competenţă a centrului;

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2000 septembrie – decembrie
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN - MUREŞ GRADINIŢA SPECIALĂ NR. 2; ŞC. GEN. NR 6
Învăţământ special
PROFESOR LOGOPED

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute

1995 - 2000
SC. ANABEL SECOP SA - TG. MUREŞ

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

1991 - 1995
SC. INFRO RB -TG. MUREŞ

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute

1985 – 1991
DIRECŢIA SANITARĂ JUD. MUREŞ
CLINICA DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ - SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TARGU – MUREŞ

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute

- activităţi specifice defectologiei, de diagnoză şi corectare a tulburărilor de vorbire; recuperarea
şi antrenament cu grup de copii autişti (Gradiniţa specială);
- logopedie; profilaxia tulburărilor de vorbire în 4 unităţi şcolare şi 5 gradiniţe.

producţie
manager

asistentă medicală – chirurgie cardiovasculară
1981 - 1985
DIRECŢIA SANITARĂ JUD. MARAMUREŞ

Spitalul Judeţean Baia-Mare
asistentă medicală – terapie intensivă

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
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2006 – şi în prezent
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH.ASACHI” IAŞI
DOCTORAND – Certificarea competenţelor antreprenoriale dobândite în sisteme
educaţionale formale şi informale (titlul tezei)

• Nivelul în sistemul naţional
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Nivelul în sistemul naţional
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate

• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional

Scoală doctorală acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
2005 – 2007
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU-MUREŞ
MASTERAT – MANAGEMENT ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ (4 semestre)
Autorizat de MEdC.
2004-2005
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU-MUREŞ
MASTERAT– MANAGEMENTUL PROIECTELOR 2 semestre / zi – 60 CREDITE
- dezvoltarea abilităţii forţei de muncă de a facilita şi implementa schimbările structurale în
domeniul proiectelor;
- creşterea potenţialului aptitudinal managerial şi abilitarea managerilor cu tehnici /instrumente
ce vizează înţelegerea locului şi rolului activităţii de producţie în cadrul gestiunii de ansamblu a
proiectelor complexe;
- dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale în domeniul producţiei, educaţiei, proiectelor complexe;
- crearea unei reţele de informaţii între Universitatea „Petru Maior” şi agenţii economici pentru
asistarea şi consilierea acestora în vederea implementării normelor, procedurilor şi
metodologiilor moderne de gestiune a proiectelor.
DIPLOMĂ Absolvent de studii de masterat în managementul proiectelor
60 de CREDITE TRANSFERABILE

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional

2004 – 2005
UNIVESITATEA”BABES – BOLYAI” CLUJ- NAPOCA
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Curs postuniversitar – specializarea Consiliere Psihologică

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional /
internaţional

2005
NBCC – USA
Global Career Development Facilitator - GCDF - January 2005
Consiliere în carieră certificată de Center for Credentialing & Education – NBCC – USA ,
Competency Certification from The Center for Credentialing & Education – NBCC – USA
http://www.cce-global.org/
Modul de formare recunoscut de MECT şi şcolarizat la nivel de pregătire masterală în doamniu;
Drept de practică pe teritoriul SUA şi România

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional

2005
Asociaţia Psihologilor din România, Fachhoschule Frankfurt am Main – Univerity of Applied
Sciences (Dr. Hans-Juergen Weissbach) şi Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
TEAMWORK AND LEADERSHIP IN GROWING COMPANIES

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional

2005
Asociaţia Psihologilor din România, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
University of British Columbia, Canada ( prof.Dr. Norman AMUNDSON )
ACTIVE ENGAGEMENT COUSELING STRATEGIES
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Certificat de Absolvire 2 semestre
Acreditat MECT

Certificat of Training (10 ore)
Semnat de Preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România

Certificat of Training (10 ore)
Recunoscut de Asociaţia Psihologilor din România

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate

2005 - stagiu de perfectionare 14 zile ( 80 de ore )
Universita Degli Studi di Lecce – Italia
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psichologiche e Didattiche
CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA PENTRU TINERI
Competente de nivel european in:
- realizarea de activitati de cercetare si analize in domeniul actiunilor si documentelor comunitare
privind consilierea, educatia si tipologia trainingului pentru profesori si consilieri in vederea
obtinerii de abilitati in orientare, consiliere si tutorat;
- elaborarea de scheme privind sistemul national de educare si formare in domeniul orientarii si
tutoratului;
- de a planifica si conduce sesiuni de training adresate cadrelor didactice si profesionistilor din
domeniul orienarii, consilierii si tutoratului;
- de a investiga si analiza nevoile de formare ale cadrelor didactice din scoli si universitati privind
orientarea, consilierea si tutoratul;
- de realiza sinteze comparative in mediul educational si de formare international si de a
identifica mijloace / instrumente destinate transferului de experienta si integrare in domeniul
educational, de formare, consiliere si tutorat.
- de a impartasi experientele structurate ce ar putea fi transferate la nivel institutional, astfel incat
integrarea si cooperarea dintre diferite organizatii sa fie sustinuta, cu scopul de a promova un
sistem al calitatii in orientare, consiliere si tutorat, precum si pentru a raspunde provocarii
formarii contiue a cadrelor didactice in ce priveste tutoratul.

• Diploma sau certificatul obţinute

Certificat de competenta emis de Università degli Studi di Lecce

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute

2004 - 2005 - (120 de ore)
Universitatea „Politehnica” – Bucuresti şi Center for Credentialing and Education – North
Carolina, USA
Cursul “Career Counseling and Guidance” GCDF

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute

2005 - 12 octombrie participare la seminarul de studiu (7 ore)
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psichologiche e Didattiche
Universita Degli Studi di Lecce – Italia
„Le professioni educative per la formazione del prsonalle nelle Publiche Amministrazioni”
Profesiunile didactice abilitate în formarea personaului din Administratia Publică
Atestat de participare

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Diploma sau certificatul obţinute

2005 - 13-14-15 octombrie participare la seminar de studiu (20 de ore)
Conferenza dei Rettori delle Universita Italiane si Universita Degli Studi di Lecce – Italia
„Orientamento per conoscere, scegliere realizare”
Atestat de participare

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute

2004
Univesitatea”Babes – Bolyai” Cluj- Napoca
Cognitrom.
Curs de psihodiagnostic, Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
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Certificat de Absolvire a cursului “Career Counseling and Guidance”
Certificat de atestare - consultant in carieră. Competency Certification from The Center for
Credentialing & Education – NBCC – USA http://www.cce-global.org/
Modul de formare recunoscut de MECT şi şcolarizat la nivel de pregătire masterală în domeniu;
Drept de practică pe teritoriul SUA şi România

certificat de licenţă seria BX, Nr. 0054 – 08.02.2004
2004 24-28 mai – ( 18 ore )
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Stagiu de formare “Consilierea la distanţă”

acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate

Atestat de participare
2003 15.02 – 20.04. 2003 (2 luni)
Universitatea “Petru Maior” din Targu - Mures
Curs formare de formatori
Certificat de absolvire 0011 / CIP
2001-2002 MODUL PEDAGOGIC Specializarea – Psihologie si Psihopedagogie speciala 1 an / zi

• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul naţional

Univesitatea”Babes – Bolyai” Cluj- Napoca
Departamentul pentru Pregatirea Profesorilor
Specializarea – Psihologie si Psihopedagogie speciala
Discipline de studiu:
- psihologie educaţională;
- pedagogie;
- metodica predarii speciazării A;
- practica pedagogică la specializarea A;
- metodica predarii speciazării B;
- practica pedagogică specializarea B
Certificat – cu Nr. 909 – 05.06. 2002
Certificat tip, eliberat de MEdC

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute

1999 14-21. 06 Scoala de Vara
Universitatea “Dimitrie Cantemir”
Instructor, prof.Ph.D Bert Biliet - Belgia
Creativity and occupational therapy, Group dynamics in psychology; Use of English in
psychology
Certificat de participare

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
• Tematica de bază/competenţe
acumulate
• Diploma sau certificatul obţinute
• Nivelul în sistemul
naţional
LUCRĂRI PUBLICATE

1996 – 2000 studii universitare (4 ani, învăţământ de zi)
Universitatea “Dimitrie Cantemir” Tg. Mureş (4 ani, învăţământ de zi)
Licenţiată la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Licentiat in PSIHOLOGIE – PEDAGOGIE
Profilul: SOCIO-PSIHO-PEDAGOGIE
Specializarea: PSIHOLOGIE – PEDAGOGIE
DIPLOMA DE LICENTA
Acreditare MEdC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Boarescu, G., (2009) The management of innovation; Innovation networks – in Entrepreneurial
Creativity and Innovation Management, ISBN: 978-3-924100-38-4, Published at BWV Dortmund
Publishing House – Germany
The students’ entrepreneurial initiatives at “Petru Maior” University – assessment methodology and
results, “KONFERA 2008”, International conference proceedings, ISBN: 978-80-553-0084-9 P. 83 –
96, Kosice, Ed. Technical University of Kosice
Boarescu, G., Marian, L. (2008) The reform of curricula in higher education, principles and evaluation
methods of disciplines’ utility, « Quality management in higher education » proceedings of the 5th
International conference ISBN : 978-973-730-496-4 p.13-21, Iasi, Ed. Performantica
Boarescu, G., Marian, L., (2008) Recherche des besoins de formation des fonctionnaires publics dans
la communication de l’espace européen, « Communication Européenne », Miskolc University Press,
ISBN : 978-963-661-808-7 p. 201-212
Marian, L., Boarescu, G. (2008)La communication dans l’espace européen , Revue d’études
européennes « L’Europe Unie», Ed. EBC/Prodifmultimedia Paris ;
Boarescu, G., (2008) L’animation, l’orientation et les relations publiques vol. « Education Eurpeenne
des Fonctionnaires Publics », ISBN 978-963-661-809-4, University Publisher in Miskolc ;
Boarescu, G., Şuteu,D., (2007),The role and place of academic marketing, proceedings of thr 5th
International Conference on the Management of Technological Changes, Democritus University of
Thrace, Greece, ISBN 978-960-8932-2-9, vol 2, p 163-170;
Marian, L., Boarescu, G. (2007) Besoins de formation des fonctionnaires publics dans les disciplines

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

•

•

•

•

Institutions européennes et Politiques publiques européennes,; ISSN 978-2-7497-0051, 1, p 21-28;
Ed. EBC/Prodifmultimedia Paris ;
Marian, L., Boarescu, G., Ciotea, F., (2007),Student entrepreneurship. Project SE 2003, proceedings of
thr 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Democritus University
of Thrace, Greece, ISBN 978-960-8932-2-9, vol 2, p 201-207;
Boarescu, G., Ciotea, F., (2007), Psycho-sociological factors of inovation in the process of
technological change, proceedings of thr 5th International Conference on the Management of
Technological Changes, Democritus University of Thrace, Greece, ISBN 978-960-8932-2-9, vol 2, p
275-282;
Boarescu, G., Ciotea, F., (2006) Cariera profesională în ingineria economică, Revista Asociaţiei
Managerilor şi Inginerilor Economişti din Romania, „Management şi inginerie economică”, Vol 5, Nr. 2,
2006 Ed. Todesco, Cluj-Napoca, ISSN 1583-624X,;
Boarescu, G., Ciotea, F., (2005); Târgu-Mureş, Psycho-Sociological Aspects of Counseling and Career
Counseling, Career Counseling and The Global Labor Market, p. 37 – 46, Editura Universităţii “Petru
Maior”, ISBN – 973-7794-40-0 (2005);
Dăbală, I. Boarescu, G, (1997). Personalitatea umană, normalitate sau devianţă, Analele Universităţii
“Dimitrie Cantemir” Editura Universitatii „Dimitrie Cantemir”;
Dăbală, I. Boarescu, G., (1998). Diferenţe genetice, cognitive şi emoţionale între barbaţi şi femei;
Analele Universităţii “Dimitrie Cantemir” Editura Universitatii „Dimitrie Cantemir”;
Dăbală, I., Boarescu, G., (1999). Influenţa drogurilor asupra comportamentului Studii de psihologie,
Editura Universitatii „Dimitrie Cantemir”;

LUCRĂRI RECUNOSCUTE ISI
identificabile după autor sau /si titlu pe pagina web:
http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=1&product=UA&SID=X25g6o6dJ1EHNN2kDIG&search
_mode=GeneralSearch
Title: THE REFORM OF CURRICULA IN HIGHER EDUCATION, PRINCIPLES AND METHODS OF
EVALUATION OF UTILITY OF DISCIPLINES
Author(s): Boarescu, G; Marian, L; Ciotea, F, et al. Conference Information: 5th International Seminar
on Quality Management in Higher Education, Date: JUN 12-14, 2008 Tulcea ROMANIA
Source: QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION, PROCEEDINGS Pages: 13-19
Published: 2008
Title: THE ROLE AND PLACE OF ACADEMIC MARKETING-CASE STUDY OF THE CAREER CENTER
WITHIN "PETRU MAIOR" UNIVERSITY IN TIRGUMURES - ROMANIA
Author(s): Boarescu, G; Suteu, D Conference Information: 5th International Conference on the
Management of Technological Changes, Date: AUG 25-26, 2007 Alexandroupolis GREECE
Source: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES, BOOK 2 Pages: 163-169 Published:
2007
Title: STUDENT ENTREPRENEURSHIP. PROJECT SE 2003
Author(s): Marian, L; Boarescu, G; Ciotea, F Conference Information: 5th International Conference
on the Management of Technological Changes, Date: AUG 25-26, 2007 Alexandroupolis GREECE
Source: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES, BOOK 2 Pages: 201-206 Published:
2007
Title: PSYCHO-SOCIOLOGICAL FACTORS OF INNOVATION IN THE PROCESS OF
TECHNOLOGICAL CHANGE
Author(s): Boarescu, G; Ciotea, F Conference Information: 5th International Conference on the
Management of Technological Changes, Date: AUG 25-26, 2007 Alexandroupolis GREECE
Source: MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES, BOOK 2 Pages: 281-287 Published:
2007

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI
• Citit
Scris
• Vorbit

Română
ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

ITALIANA

foarte bine
foarte bine
foarte bine

foarte bine
bine
bine

foarte bine
foarte bine
foarte bine

SOCIALE

Deţin abilităţi în colaborarea cu persoane provenind din medii multiculturale, dobândite graţie
muncii cu oamenii şi particularităţilor de spaţiu multietnic în care m-am format şi profesez; de
asemenea, deţin importante abilităţi şi competenţe în gestionarea situaţiilor de criză şi urgenţă, de
muncă în echipă şi în condiţii de solicitare intensă;

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

- Abilităţi de coordonare a resurselor umane, datorate multiplelor proiecte şi evenimente pe care
le gestionez în mod curent la nivel instituţional şi al centrului pe care îl coordonez.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

ORGANIZAŢIONALE
Pagina 6 /8- Curriculum vitae Boarescu Georgeta

Competenţe de analiză organizaţională
Competenţe de cercetare şi implementare de proiecte strategice din domeniul educaţiei
Dezvoltarea de metodologii de evaluare a personalului academic
organizare de manifestări instituţionale (concepţie şi execuţie) - campanii de promovare a
ofertei academice şi a imaginii universităţii în ţară şi străinătate;
- Iniţiere şi organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale (“Career Counseling & the Global
Labor Market” – 2005 http://www.upm.ro/career_center/index.htm );
- organizare de târguri de locuri de muncă pentru studenţi, seminarii pe diverse teme independent şi în colaborare cu instituţii publice şi organizaţii studenţeşti din centrul
universitar, din ţară şi străinătate;
- acordare de asistenţă în realizarea de proiecte ale studenţilor (proiect de mobilităţi aprobat în
2004, în domeniul administraţiei publice, pentru studenţi şi masteranzi);
-

PROIECTE NAŢIONALE ŞI CU
FINANŢARE EUROPEANĂ

- coordonator al echipei de cercetare, responsabil activităţi de consultanţă şi consiliere
antreprenorială şi membru al echipei de administrare a proiectului : „ANTREPRENORIAT DE
SUCCES ŞI ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” CONTRACT POSDRU/31/3.1/G/17381
- autor de curriculă antrprenorială şi contribuţii în secţiunea de cerecetare, cu studiul "STUDY ON
THE NECESSARY COMPETENCES & APTITUDES FOR THE ENTREPRENEURS" în proiectul “EEE –
EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION” nr – 134096-LLP-1-ro-erasmus-ecdm
http://www.upm.ro/proiecte/EEE/docs/results2/EEE_Comp.pdf )

- coordonator al echipei de cercetare, responsabil editare disciplină de studiu şi membru al
echipei de administrare a proiectului Erasmus MODUC - Educaţie Europeana a Funcţionarilor
Publici “EuPA” http://www.upm.ro/proiecte/cd_EuPA/ ;
- Membru echipă de cercetare in proiectul de cercetare in domeniul educaţiei antreprenoriale,
EDARO, finanţat de CNCSIS – în curs de implementare;
- Manager de proiect Leonardo da Vinci – RO/2004/93153/EX - “Consiliere şi Orientare în
Carieră pentru Tineri”, proiect de mobilităţi formatori în domeniul consilierii carierei, aprobat în
2004 http://www.upm.ro/evenimente/docs/Centrul%20de%20consiliere%20si%20orientare%20in%20cariera.doc
- Manager de proiect Leonardo da Vinci – FORM-OR – în parteneriat cu L’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, proiect de mobilităţi în formarea de formatori în domeniul resurselor
umane, aprobat de Comisia Europeană pt. anul 2007-2008;
PARTICIPĂRI
LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE

- Reprezentant al României la Conferinţa “Reti per orientamento”; partecipare la invitaţia
Universita degli Studi del Salento – Italia; prelegeri pe teme de orientare profesională,
cercetarea inserţiei în piaţa muncii şi antreprenoriatului la studenţi. mai jos, link-ul la
inregistrarea video a uneia dintre prelegerile sustinute la aceasta manifestare.

http://www.orientasudest.it/(S(k0w53knixacsy0nrsqcuty45))/VideoPlayer/PlayerVideo.aspx?ID=320

- 5th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Date: JUN 12-14,
2008 Tulcea ROMANIA
- “KONFERA 2008”, International conference Technical University of Kosice
- 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Date: AUG 2526, 2007 Alexandroupolis GREECE
- Educaţie şi Comunicare – Tg. Mureş, România - 2007
- THE COUNSELOR AS INDIVIDUAL AND PRACTITIONER: Personal Growth
and Interpersonal Skills – 2006 http://www.upm.ro/career_center/projects.htm
- “Dezvoltare Comunitară Durabilă” 2006 – ACADEMIA DE VARĂ
- “Career Counseling & the Global Labor Market” – 2005
- TEAMWORK AND LEADERSHIP IN GROWING COMPANIES– 2005
- ACTIVE ENGAGEMENT COUNSELING STRATEGIES– 2005
http://www.upm.ro/career_center/conferences/training.htm

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

AFILIERI PROFESIONALE

COLABORĂRI
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- operare computer, exploatare programe Word, PowerPoint, Excel, programe de statistică
(Statistica, SPSS);
- operare cu date specifice domeniului psihologiei / psihodiagnostic, conform pregătirii
academice şi experienţei profesionale;
- efectuare de studii şi cercetări, prelucrarea, interpretarea datelor statistice.
- membru în Asociaţia Psihologilor din România (din 2003)
- membru al International Vanguard of Counsellors (din 2004)

Perioada

PARTENERIATE

PREMII

ABILITĂŢI

ARTISTICE

PERMIS DE CONDUCERE
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

13.08.2009
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2005 – 2006 – 2007- 2008
1. Activitate didactică Centrul de Instruire şi Perfecţionare al Universităţii „Petru Maior” şi
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură – Mureş
2. Activitate didactică – Curs şi aplicaţii practice disciplina „Iniţiere în Managementul
Resurselor Umane” - Univ. „Petru Maior”
3. Activitate didactică - Consiliere si Orientare Profesională – program de formare continuă
„EDUCAŢIA XXI” – destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar (diriginţi)
4. Activitate didactică – modul psio-pedagogic , Universitatea de Arta Teatrală –Tg. Mures
5. Activitate didactică - Educaţie şi mass-media - Cadru didactic asociat Universitatea BabeşBolyai
2006 şi în prezent
- Parteneriat cu Agentia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog – Mureş.
- Parteneriate privind activităţile de internship ale studenţilor, cu multiple organizaţii
economice din ţară şi străinătate.
-

Premiul I la concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” (pentru coordonarea echipei de
studenţi laureaţi)

Pictură, desen
categoria B, din 1991
Referinţe disponibile la cerere:
Prof. dr. ing. Liviu MARIAN - rectorul Universităţii „Petru Maior”
Tel: 0744 – 420050 e-mail: liviu.marian@ea.upm.ro

