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Informaţii personale  

Nume / Prenume ERDEI Ildiko 

Adresa România, Timişoara 300558 Str. Daliei nr. 14 ap. 12 

Telefon 0720-949464   

Fax 0256-493031 (loc de muncă) 

E-mail ildiko.erdeif@gmail.com, erdeif70@yahoo.com 

Cetăţenie Română 

Data naşterii 17 iunie 1970 

Sex F 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Lector universitar asociat 

Experienţa profesională  

Perioada 1997- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor-psiholog în Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consiliere şcolară, educaţională, consilierea carierei, psihodiagnoză, elaborare 
proiecte, predare, formare, mentorat 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Timișoara, Huniade nr. 3 
Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Timişoara, Bd. Gen Dragalina nr. 11A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 
 
 

Perioada 1998- 2001, 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare, planificare, organizare, evaluare, control  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Timişoara, Bd. Gen Dragalina nr. 11A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management, Educaţie 
 

  

Perioada 2002- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Predare curs, concepere curriculum, coordonare seminar, cercetare (discipline: 
Consiliere şcolară, Consilierea carierei, Dinamică de grup, Grupele şi echipele de 
muncă)  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de 
Psihologie,  
Bd. V. Pârvan nr. 4 

mailto:ildiko.erdeif@gmail.com
mailto:erdeif70@yahoo.com
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Perioada 

 
2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog practician – domeniu educațional (Proiect Consilierea carierei si servicii de 
practica profesionala in psihologie” Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/136958) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formare, consiliere, mentorat  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Timișoara, Huniade nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie (Consiliere în carieră) 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

 
Perioada 

 
2011 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert dezvoltare implementare model (Proiect POSDRU 62350) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formare, consiliere, mentorat  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Timișoara, Huniade nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie (Consiliere în carieră) 
 

 
 

Perioada 

 
 
1988- 1997 

Funcţia sau postul ocupat învăţător 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Predare, consiliere grup elev, organizare activităţi, consiliere părinţi  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Timişoara, Bd. Gen Dragalina nr. 11A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
Din 04.06. 2014  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de liberă practică / treaptă de specializare Principal 

Disciplines principale studiate  Certificarea competenţelor profesionale în specialitatea: Psihologie educațională, 
consiliere școlară și vocațională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Colegiul Psihologilor din România  

 
 

Perioada 

 
 
2011 noiembrie – 2012 aprilie  

Calificarea / diploma obţinută Formator (cod COR 242401) 

Disciplines principale studiate  Certificarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia de Formator (cod COR 
242401), 40 ore teorie, 60 ore practică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Asociația Română de Consiliere și Sprijin  



Pagina / - Curriculum vitae al  
ERDEI Ildiko  

 

 

 
Perioada 

 
2012 martie - aprilie 

Calificarea / diploma obţinută Mentor (cod COR 235902) 

Disciplines principale studiate  Certificarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia de Mentor (cod COR 
235902), 33 ore teorie, 67 ore practică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Asociația Română de Consiliere și Sprijin  

 
Perioada 

 
2012 ianuarie - aprilie  

Calificarea / diploma obţinută Consilier de orientare profesională (cod COR 242306) 

Disciplines principale studiate  Certificarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia de Consilier de orientare 
profesională (cod COR 242306), 33 ore teorie, 67 ore practică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Asociația Română de Consiliere și Sprijin  

  

Perioada 2005- 2011 

Calificarea / diploma obţinută Şcoala Doctorală în Ştiinţele Educaţiei (6 semestre) 

Disciplines principale studiate  Program doctoral: Aspectele psihologice ale educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Szeged (Ungaria) (http://www.edu.u-szeged.hu/phd) 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

Şcoală doctorală – ISCED 6 

  

Perioada 2000 martie 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare (30 ore) 

Disciplines principale studiate  Consilierea carierei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Szent István Gödöllő (Ungaria) 

  

Perioada 1993- 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în psihologie  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologie generală, dezvoltării, şcolară, socială, clinică, a muncii, organizaţională şi 
a consucerii, a familiei, artei, sportului, transporturilor, a creativităţii, Psihodiagnostic, 
Metodologia predării psihologiei, a cercetării în psihologie, Psihoterapii individuale şi 
de grup 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea de Vest, Timişoara 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

Studii universitare 

 
Perioada 

 
1984- 1988 

Calificarea / diploma obţinută Învăţător, bacalaureat  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Discipline specifice unui profil uman şi metodologiile specifice disciplinelor predate în 
clasele elementare, practică pedagogică  

http://www.edu.u-szeged.hu/phd
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Pedagogic „I. Vulcan” Oradea 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Maghiară 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română  C2  C2  C2  C2  C2  

Limba engleză  B2  B2  B1  B1  B1  

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi sociale Comunicare, muncă în echipă, facilitarea dinamicii de grup, formare de echipe, 
soluţionare conflicte (activitatea profesională, proiecte, colaborări cu ONG-uri, 
instituţii) 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare evenimente, cursuri de formare (activităţi extracurriculare, proiecte) 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, SPSS, Internet (activitatea profesională, proiecte) 

Alte competenţe şi aptitudini Concepere şi elaborare de proiecte, management de proiect (proiecte) 

Cercetare, studii (cercetări realizate, publicaţii) 
Mentorat (studenţi practicanţi, consilieri debutanţi, activitate de metodist) 

Pedagogice (activităţi educaţionale, formări pentru adulţi, adolescenţi şi copii) 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

 
 
Timișoara la 1 octombrie 2015.  


