Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume/ prenume

CIOBANU OLGA

Adresa

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 9, sc. B, ap. 29, sector 1, Bucureşti

Telefon

021/313.17.55

Fax(es)

021/311.75.59

E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil:

0732.616.076

ciobanu_olga@yahoo.com
Română
30.08.1950
Feminin

Experienţa profesională
Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului

Februarie 2004 – present
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/ Sector public

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada (de la – până la)
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele: Pedagogie, Didactica specialităţii,
Comunicare didactică, coordonare Practică pedagogică, cursuri de Metode şi tehnici
de comunicare în cadrul programului postuniversitar “MANAGER XXI”, conducerea
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (2005 - 2008), coordonare
program “MANAGER XXI”, coordonare proiect cercetare, elaborare programe
Octombrie 1996 – Ianuarie 2004
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Educaţie/ Sector public
Lector universitar
- susţinere de cursuri şi seminarii la disciplinele: Pedagogie I şi II, Comunicare
didactică, Metodica predării, coordonare Practică pedagogică, elaborare programme,
coordonare şi moderare manifestări ştiinţifice
Octombrie 1994 – Septembrie 1996
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Secretariat Rectorat
Referent cu studii superioare
Monitorizare flux didactic, expertiză tehnică planuri de învăţământ, evidenţe statistice
ASE, Consiliul Editorial al ASE
Iunie 1990 – Septembrie 1994
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Cercetare/ Sector public
Sociolog
Cercetări şi studii asupra grupului educat; Cercetarea şi implementarea metodelor de
instruire active, în cadrul Laboratorului metodico-didactic
Martie 1986 – Mai 1990
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Rectorat
Secretariat/ Sector public
Secretar rectorat cu studii superioare
coordonare tehnică consiliu editorial, Secretariat tehnic Senat universitar, evidenţe
statistice ASE, monitorizare flux didactic

Educaţie şi formare
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
opţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
opţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Octombrie 2007 – iunie 2009
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Management şi evaluare educaţională
Master
Masterat
Martie – mai 2007
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6
Departamentul pentru Managementul Calităţii
AEROQ
Managementul calităţii
Auditare calitate
Auditor intern
Septembrie 2006
Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6, Bucureşti
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Fundaţia Pestalozzi România

domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Educaţie/ Sector public - privat

Tipul calificării / diploma
opţinută

Formare educaţie interculturală

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
opţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
opţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la

Formator
Noiembrie 1998 – Septembrie 2002
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6
Facultatea de Economie Generală

Economie
Doctor în economie
Doctorat
Aprilie 2002
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6
Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (INDE)
CNAM – Paris, Franţa
Educaţie/ Sector public
Informatică
Formator
Aprilie 1981 – Mai 1982

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
opţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada de la până la
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Institutul Central de Informatică, Curs de calificare pentru studii superioare

Informatică
Analist programator
Programare
Octombrie 1974 – Iunie 1979
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie – Filosofie, Secţia Filosofie

domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Filosofie

Tipul calificării / diploma
opţinută

Profesor

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Limba franceză

excelent

Limba engleză

suficient

Abilităţi de
citire
excelent

Vorbit
Interacţiune
excelent

Scris
Exprimare
foarte bine

bine

Competenţe şi abilităţi sociale

comunicativă, sociabilă, capacităţi evaluative şi de consiliere, atitudine pozitivă,
intuitivă, empatică

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacităţi de organizare rapidă, eficientă, capacitate de motivare şi leadership,
capacităţi sintetice, orientare spre rezultate

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Operare scanner, imprimantă, xerox

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

operare Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Power Point

Alte competenţe şi aptitudini

dinamică, ambiţioasă, perseverentă, perfecţionistă, altruistă, cu simţul umorului,
realistă, însuşită pe parcursul vieţii ca un stil personal definitoriu

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Permis de conducere categoria B, din 2000
Referinţe la cerere

