
Curriculum vitae  
Europass   
 
 
 
ELISAVETA 
GEORGESCU 

Lect.univ.dr. 

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume GEORGESCU, ELISAVETA   

Adresă(e) B-dul. Mihail Kogălniceanu nr. 15, sector 5, Bucureşti,   
România 

Telefon(oane) Fix: (40) 021- 315 71 46  Mobil: (4
0) 
0
7
4
3 
1
5
1 
9
3
2 

E-mail(uri)    elisabetageorgescu2007@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.06.1949 

Sex feminin 

  

Locul de muncă /  
Domeniul 

ocupaţional 

Lect.univ.dr. Universitatea din Bucureşti. D.P.P.D.   
Educaţie şi formare 

  

Experienţa 
profesională 

40  ani 

  



Perioada Septembrie 1972  – prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lect.univ.dr. Universitatea din Bucureşti. D.P.P.D  din 1997-
; 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Activităţi didactice: 
 

- Conducere cursuri şi seminarii la studii universitare de 
licenţă şi master pentru disciplinfundamentale şi opţionale 
: Pedagogie  

- ( Modulul I - Fundamente ale Pedagogiei; Modulul II - 
Teoria şi metodologia curriculumului educaţional; Modulul 
III - Teoria şi metodologia instruirii; Modulul IV - Teoria şi 
metodologia evaluării); Psihologia  educaţiei;  
Managementul clasei de elevi; Consiliere educaţională;  
Comunicare educaţională;  Psihologia adolescentului, 
tânărului şi adultului. 

- Îndrumător ştiinţific pentru lucrările teoretice de cercetare, 
necesare obţinerii diplomelor de Licenţă şi Master 

 
 

 Activităţi administrative: 
 

-   Inspector general Perfecţionarea personalului didactic 
MECI; Şef serviciu;  

    

 Activităţi de cercetare: 
 

- Participari la Sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
conferinţe naţionale şi internaţionale  organizate  de 
către universităţi din ţară ( Universitatea din Bucureşti,  
Universitatea din Piteşti, Universitatea dinTârgovişte  
U.N.M.B. Universitatea  din Suceava, Universitatea  
din Arad etc.) 

- Membru în comisii specializate ale M. E.C.I.; 
-  Membru  în colectivul de redacţie al unor reviste de 

specialitate;  
 

 Activităţi de formare: 
 

Cursuri de formare pentru profesori – programe acreditate, 
cursuri postuniversitare pentru DPPD, cursuri 
postuniversitare pentru pregătirea în vederea examenelor 
de acordare a definitivării învăţământ şi a gradului diadctic 
II;   
-  Membru în comisii de admitere la  gradul didactic I 

destinat cadrelor didactice din   învăţământul 
preuniversitar ş.a.; 

 

 Activităţi de evaluare: 
 

- Membru  în comisii aprobate de MECI pentru 
acordarea definitivării învăţământ şi a gradului diadctic 
II;  

-     Membru  în comisi ipentru evaluarea finală a DPPD;  
-     Preşedinte  al  comisiilor de acordare a gradului didactic 
I pentru cadre didactce  din învăţământul preuniversitar; 
- Evaluator al pregătirii studenţilor şi masteranzilor la 

disciplinele predate;  



Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul Pedagogic din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti; 
MECI;  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Profesor, Inspector general  MECI; Învăţământ superior-
lector univ. dr. 

Perioada    1972-1997-profesor;   Ianuarie 1991 -  ianuarie 2009 -inspector/şef-serviciu 
 Ministerul Educaţiei;  Octombrie 1997 – present- Lector univ. dr.   

      Profesor,  Inspector  general, 
      Lector dr 

 Formarea şi perfecţionarea personalului didactic: inspector, şef serviciu 
 

 Activităţi didactice 
 
Conducere  de cursuri şi seminarii la studii universitare de licenţă şi mas 
ter pentru discipline fundamentale şi opţionale : Pedagogie ( Modulul I –  
Fundamente ale Pedagogiei; Modulul II - Teoria şi metodologia curricu 
lumului educaţional; Modulul III - Teoria şi metodologia instruirii; Modulul  
IV - Teoria şi metodologia evaluării); Psihologie educaţională;   
Managementul clasei de elevi; Consiliere educaţională;  Comunicare  
educaţională;  Psihologia adolescentului, tânărului şi adultului. 

 
 

                  Funcţia sau 
postul ocupat  

 

  Activităţi şi responsabilităţi 
principale 



  Activităţi administrative: 
 

        - Inspector general Perfecţionarea personalului didactic 
MECI; Şef serviciu;  
 

 Activităţi de cercetare: 
 
- Participari la Sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

conferinţe naţionale şi internaţionale  organizate  de 
către universităţi din ţară (  Universitatea din Bucureşti,  
Universitatea din Piteşti, Universitatea dinTârgovişte  
U.N.M.B, Universitatea din Arad, Suceava  etc..; 

- Membru în comisii specializate ale M. E.C.I.; 
- Program Phare RO 2005/017/553.04.01.02.04.02.08, 

Proiectul Calitate în educaţie (CALED), L2-

02/0TM7/09/2007-(formator expert cheie), Curs 

CALED- Criterii şi standarde de calitate pentru profesia 
didactică-, volum Universitatea din Piteşti; 

- Program acreditat Universitatea din Târgovişte ,, 
Educaţie-Management-Reformă ”, Program Legislaţie 
Reforma învăţământului - curs; 

- DPPD Universitatea din Bucureşti, membru în 
Programul ARACIS, - Mijloace pentru laboratorul 
didactic;   

- Membru în Programul acreditat CNFP, al CCD 
Bucureşti, Fhrist Caracter; 

- Coordonator general din partea MECTal Programului 
Naţional vizând dezvoltarea competenţelor de evaluare 
ale personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar(DeCeE); 

- Formator naţional acreditat în cadrul Programului 
DeCeE; 

- Cap. Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în 
instruirea şcolară în volumul ”  Psihopedagogia - 
manual pentru pregătirea la examenele de definitivat şi 
gradul II, 2008, Ed Polirom; 

- Cap. ,, Noile educaţii” în volumul Curriculum 
pedagogic, 2009, EDP Bucureşti; 

-      Programede perfecţionare INA - 
Managementul de proiect; Finanţarea proiectelor 
din fonduri structurale etc. 
 

 Activităţi de evaluare: 
 

-  Membru  în comisii aprobate de MECI pentru acordarea 
definitivării  în învăţământ şi a gradului diadctic II;  
-  Membru  în Consiliul Naţional pentru pregătirea 
profesorilor;  
-  Membru  în comisii pentru evaluarea finală a DPPD;  
-  Membru  în comisii pentru ocuparea unor funcţii de 
conducere la MECI şi Inspectorate şcolare;  
-  Preşedinte  al  comisiilor de acordare a gradului didactic I 
pentru cadre didactice  din învăţământul preuniversitar; 
- Evaluator al pregătirii studenţilor şi masteranzilor la 
disciplinele predate;  
 
 



Numele şi adresa 
angajatorului 

  Universitatea  din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

   Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 1997 -prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Lector  universitar  dr. 
 . 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

          Activităţi didactice; 
 

 Activităţi administrative: 
 
 

 Activităţi de cercetare: 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 MECT; Universitatea  din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

   Formarea continuă a  personalului didactic;  Învăţământ 
superior 

Perioada  Ianuarie 1991-ianuarie 2009; octombrie 1997- 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Inspector general; Şef serviciu; Lector univ. dr.  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activităţi didactice 
  
 

Activităţi de cercetare: 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

MECT; Universitatea din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Formarea continuă a  personalului didactic; Învăţământ 
superior 

Educaţie şi formare  

  

Perioada  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Ştiinţele Educaţiei -  2001 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

........ 
Titlul de Doctor în Ştiinţele Educaţiei 



Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea  din Bucureşti 

Perioada 1993-2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenţă în Ştiinţele Educaţiei /Limbă Română 

Disciplinele principale 
studiate / 

 
 competenţe 

profesionale dobândite 

-de formator acreditat MECT, manageriale,  de cercetare, 
de coordonare a activităţili  de perfecţionare la nivel 
naţional;  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea  din Bucureşti; Centrul Naţional de Curriculum 
şi Evaluare, Componenta Reformei Pregătirea Profesorilor; 
Institutul Naţional de Administraţie ;  Componenta Reformei 
Managementul Educaţiei 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e 

Franceza  
Înţelegere                    Vorbire                         Scriere 
B2                                        B2                              B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 - spirit de echipă; comunicativitate empatică şi asertivă; flexibilitate în 

gândire şi acţiune;  
 - capacitate de adaptare la medii diverse;  
- spirit constructiv ; 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- de  analiză a stării iniţiale, 
- de programare a activităţilor; 
- de aplicare a  planurilor, de monitorizare, de evaluare, de valorificare 

maximală a  resurselor materiale, umane, financiare etc. pentru 
realizarea obiectivelor; 

- de coordonare permanentă a acţiunilor; 
- de reglare/autoreglare  a activităţii  
- de a actualiza şi utiliza  informaţiile pentru a lua deciiziile optime 

 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

  stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™   
 

Permis(e) de 
conducere 

 

 
 


