Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

DIACONU MIHAI
C-tin Radulescu Motru 22, Bl. 46, Sc. 2, Et.5, Ap.61, Sector 4, Bucureşti
0314019738

Mobil:

0720926865

Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

mdiacon@gmail.com

Romana
28.07 1448
B

Locul de muncă vizat / Departamentul pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) al ASE; pregatirea
Domeniul ocupaţional pedagogica initiala a profesorilor economisti
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

2001- prezent
conferenţiar univ.;
Formare initiala si continua a profesorilor economisti: predare, seminarizare, evaluare, indrumare
practica pedagogica, realizare de programe, realizare de cursuri universitare, moderare sesiuni de
comunicari stiintifice, coordonare proiecte de cercetare.
Activitati de management al proiectelor:
Titlul proiectului:Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare
a invatamantului preuniversitar – POSDRU, contract POSDRU/1/1.1/S/8 – asistent Centru de Formare
Bucuresti, formator
Titlul proiectului: Formare, Dezvoltare, Excelenţă; Phare 2005- CES: Dezvoltarea Formării Continue pentru
Personalul din Învăţământul Preuniversitar; Cod Perseus: RO2005/017-553.04.01.02.04.02.09
Titlul proiectului: Stiinţele Educaţiei- Dicţionar Enciclopedic, Proiect de cercetare COD CNCSU - 58/1998;
Nr. contract 17/1998;
Titlul proiectului: Manager XXI proiect al ASE Bucuresti de pregatire manageriala a directorilor de scoli si a
inspectorilor scolari din jud. Ialomita si Braila
Titlul proiectului: “Standarde profesionale pentru profesia didactică” -Proiect realizat sub egida Bancii
Mondiale si a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2002;
‘Resursele umane în educaţie » Sesiunea internationala de comunicari stiinţifice, Bucuresti, 7-8 mai 2009,
ASE Bucuresti
. “Cercetarea stiintifică educationala: domenii, prioritati, efecte” Sesiune stiintifica internationala, Bucuresti
9-10 mai 2008, ASE Bucuresti;
“Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ”, Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice”,
Bucureşti, 18-19 mai 2007, ASE Bucuresti.
“Educaţia interculturală în contextul integrării României în Uniunea Europeană” Seminar ştiinţific
internaţional Bucureşti, 10-11 mai, 2006., ASE Bucuresti
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piata Romana, nr.6, sector 1.

2
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie/sector public
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

1992-2001:
lector univ.
formare initiala si continua a profesorilor ingineri, cercetare pedagogică , predare, seminarizare, evaluare,
indrumare practica pedagogica, realizare de programe, realizare de cursuri universitare, moderare sesiuni
de comunicari stiintifice, coordonare proiecte de cercetare.;

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr.313
Educatie/sector public
1991-1992:
cercetator principal II cercetare pedagogică,
Activitati de management al proiectelor: Titlul proiectului: “ Strategii de formare a formatorilor” Tema
înscrisa în Planul de cercetare a Institutului de Stiinţe ale Educaţiei, 1991/1992; Director de proiect: dr.
Mihai Diaconu, cercet.princip.II, Beneficiar: Ministerul Educaţiei si Invaţământului; Statutul in cadrul
proiectului: director de proiect, coordonatorul sectorului “Formarea formatorilor”; organizare seminarii si
workshopuri, training, coordonator de program

Numele si adresa angajatorului

Institutul de Stiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, str. Stirbei Vodă, nr.37, sectorul 3;

Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

cercetare
1989-1991:
profesor de pedagogie,
predare, evaluare, indrumare practica pedagogica, realizare de programe, activitati didactice;

Numele si adresa angajatorului

Liceul Pedagogic din Bucuresti. Str. Pestera Ialomicioarei, sectorul 6;
Învăţământ
Educatie/sector public

Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

1982-1988:
profesor de lb. româna;
activitati didactice; predare, evaluare, realizare de programe educative

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Scoala generala nr.133 din Bucuresti,str. Stanjeneilor, nr.3, sectorul 4;
Educatie/sector public

Perioada
Functia sau postul ocupatt
Activitati si responsabilitati principale

1971-1982:
Cercetator ştiintific
Concepere a unor proiecte de cercetare, aplicare a instrumentelor de cercetare,
prelucrare a datelor, formare a profesorilor colaboratori, redactare de rapoarte de
cercetare, comunicari stiintifice .
Institutul de Cercetari Pedagogice si Psihologice, desfiintat in 1982;
cercetare

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2004
auditor intern al sistemului de management al calitatii, in cadrul ASE Bucuresti
Managementul calitatii în educatie/Auditarea sistemelor de management al educatiei
AEROQ Bucuresti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Italiana, Engleza, franceza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba italiana

C2

Utilizator
experiementat

C2

Utilizator
experiementat

C2

Utilizator
experiementat

C2

Utilizator
experiementat

B1

Utilizator
independent

Limba franceza

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

Limba engleza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

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

Aptitudini şi competenţe sociale

Capacitate de a lucra in echipa, capacitati si competente de comunicare, sociabilitate, dobandite in
urma unor lungi perioade de activitate in adrul unor echipe didactice sau de cercetare si de colaborare
cu elevi, studenti, adulti aflati la stagiide formare pedagogică.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Competente de management de proiect, ca urmare a participarii directe la coordonarea sii derularea
unor proiecte de cercetare in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei si de responsabil cu activitatea
de cercetare stiintifica al DPPD din ASE Bucuresti.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

MS Office

Permis(e) de conducere

Permis de conducere auto cat B

Informaţii suplimentare Alte activităţi: membru in Consiliul National pentru Curriculum (1994-1996), membru

referent in comisii de acordare a titlului de doctor in stiintele educatiei de Uni-versitatea
din Bucuresti, membru referent in comisii de concurs pentru acordarea unor titluri
universitate in domeniul stiintelor educatiei, presedinte al unor comisii de acordare a
gradului didactic I, membru in biroul de conducere al DPPD din ASE Bucuresti,
conducator al unor cursuri de perfectionare manageriala a directorilor de scoli si a
inspectorilor scolari; evaluator la examene de definitivare in invatamant a profesorilor si
la examenele de obtinere a gradului didactic II, auditor intern al managementului
calitatii invatamantului in ASE Bucuresti, realizator de emisiuni tv pentru scolari,
realizator de mijloace de invatamant omologate, publicarea de articole si carti pe teme
pedagogice

Data: 12.04.2013.
Semnătura:
Conf. univ. dr. Mihai Diaconu

