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Sex Masculin | Data naşterii 15/09/1976 | Naţionalitate Română

DOMENII ACOPERITE

PROFIL

Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei
Mentorat
Psiho-pedagogie specială - copii cu cerinţe educative speciale (CES)
Consiliere psihologică
Consilierea familiei
Consilierea carierei
Absolvent de studii doctorale în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, cu excelente
abilităţi psiho-pedagogice, de consiliere şi de comunicare dobândite în activitatea
profesională de psiholog, trainer şi consilier de carieră, mentor, profesor şi
formator de profesori pentru învăţământul primar şi preuniversitar.

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
din 1999 până în prezent

Psiholog, trainer şi consilier psihologic, educaţional şi de carieră
Teoretician şi practician - în Craiova, România

din 2007 până în prezent

Cadru didactic universitar asociat (grad didactic prezent - lector);
Discipline predate : Psihologia educaţiei, Psihologia vârstelor,
Didactica specialităţii

Universitatea din Craiova – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
str. A.I.Cuza nr.13, Craiova, România, cod postal 200585, tel/fax +40 251 422567, email: dppd@central.ucv.ro
▪ Activităţi de predare şi de formare / facilitare de de dobândire de abilităţi practice şi
competenţe psiho-pedagogice de către tinerii studenţi - viitori profesori
▪ Organizare şi coordonare de conferinţe şi sesiuni pentru prezentare / dezbatere de proiecte
în domeniul educaţiei
din 2009 până în prezent

Consilier de carieră ; Trainer ; Formator de consilieri de carieră

CCE1 - Europe Geneva - GCDF2 / NBCC International - România
Str. Calea Văcăreşti nr. 189, cod postal 040051, Sector 4, Bucureşti, România,
mobil : +40 735 208 716, web : www.nbcc.ro, Email: contact@nbcc.ro
▪ Activităţi de consiliere educaţională, vocaţională şi de carieră oferite tinerilor
▪ Activităţi de life-coaching

1
2

Center for Credentialing and Education Europe – Geneva, Elveţia
Global Career Development Facilitator
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Curriculum vitae
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
din 2007 până în 2012

Diplomă de doctor în « Ştiinţe ale Educaţiei »

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România
Universitatea Bucureşti - Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei
▪ Titlul tezei: « Sistemul de competenţe de comunicare ale profesorului. Formarea competenţelor de
comunicare prin jocul de rol »
▪ Competenţe generale : noţiuni teoretice şi practice din domeniile psihologiei, pedagogiei, educaţiei ;
▪ Competenţe profesionale : organizarea şi derularea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ştiinţelor
educaţiei şi sociale, practică profesională psiho-pedagogică, comunicare socială şi educaţională,
implementare programe de formare;
din 2010 până în prezent

din 2009 până în prezent

din 2005 până în 2007

Certificat Trainer CCE Europe - GCDF România

▪ Competenţe: organizarea şi derularea de activităţi de training şi coaching în domeniul dezvoltării
personale, consilierii educaţionale şi carierei;

Certificat Consultant în Carieră CCE Europe - GCDF România

▪ Competenţe: organizarea şi derularea de activităţi de consiliere în domeniul educaţiei şi carierei;

Diplomă de master în « Psihologie şi consiliere educaţională »
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România
Universitatea « Titu Maiorescu » din Bucureşti - Facultatea de psihologie

▪ Competenţe generale : noţiuni teoretice şi practice din domeniile psihologiei, consilierii, educaţiei;
▪ Competenţe profesionale : organizarea şi derularea activităţilor de consiliere, comunicare didactică şi
educaţională, practică profesională psiho-pedagogică;
din 1995 până în 1999

Diplomă de licenţă în « Psihosociologie »
Ministerul Educaţiei Naţionale din România
Facultatea de Psihosociologie Bucureşti

▪ Competenţe generale : noţiuni teoretice şi practice din domeniile psihologiei şi sociologiei; limba
franceză;
▪ Competenţe profesionale : organizarea şi derularea activităţilor de consiliere psihologică, psihologia
vârstelor, psihologia excepţionalităţii, psihologie socială, sociologie;
din 1995 până în 1999

Diplomă de bacalaureat - Ştiinţe exacte - Matematică-Fizică
Ministerul Educaţiei din România
Colegiul Naţional « Fraţii Buzeşti » din Craiova

▪ Competenţe: noţiuni teoretice din domeniile ştiinţelor exacte, psihologiei; limba franceză;
COMPETENŢE
PROFESIONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Franceză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B1

Certificat de competenţă lingvistică - Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere - Centrul de limbi străine
« Interlingua »

Engleză

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

2003

Răzvan-Alexandru Călin

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite ca urmare a experienţei profesionale în calitate de
formator şi consilier psihologic şi educaţional, dezvoltate şi perfecţionate prin activităţi de training, lifecoaching, inclusiv prin participarea la conferinţe ştiinţifice din domeniul psihologiei şi educaţiei
▪ Curs de formare în relaţii interumane, livrat de Jacques Salome - Iniţiere şi sensibilizare în metoda
ESPERE - Atestat de participare.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership (în prezent cadru didactic universitar asociat, titular de cursuri şi seminarii din domeniul
psihologiei educaţiei);
▪ Coordonare şi gestionare situaţii educaţionale (preşedinte, membru şi secretar în cadrul comisiilor
de evaluare - examene de absolvire a studenţilor înscrişi la DPPD, în contextul finalizării pregătirii
psihopedagogice, nivelul I şi II);
▪ Managementul proiectelor (cursuri de specialitate în domeniul elaborării şi managementului
proiectelor educaţionale, urmate în timpul cursurilor de master).

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Bun mentor (în prezent cadru didactic universitar asociat, preocupat şi implicat voluntar în

Competenţe informatice
Alte competenţe

Permis de conducere

integrarea noilor studenţi);
▪ Identificarea necesităţilor de formare şi dezvoltarea strategiilor potrivite în sprijinul obiectivelor de
consiliere (dobândită şi dezvoltată ca urmare a activităţii profesionale de cadru didactic universitar);
▪ Susţinerea de prezentări şi expuneri cu finalităţi formative dobândită şi dezvoltată ca urmare a
participării la activităţii specifice, în cadrul cursurilor doctorale).
▪ bună cunoaştere a activităţilor subsumate redactării textelor, tabelelor, prezentărilor;
▪ bună cunoaştere a instrumentelor Internet, Power Point, Microsoft Office™ (utilizator zilnic);

▪ lectură: publicaţii de specialitate (psihologie, pedagogie, consiliere) necesare activităţii profesionale
curente;
▪ mountainbike şi trekking: ieşiri săptămânale în natură, însoţit de prieteni cu acelaşi hobby;
▪ baschet : spiritul de echipă dobândit şi format ca membru al echipei oraşului Craiova (1992-1995),
ajunsă la acea dată în Liga Naţională de Baschet, continuă să aibă o influenţă marcantă asupra
relaţiilor profesionale dezvoltate, precum şi asupra modului de petrecere a timpului liber;
▪ ecologie : participarea ca voluntar alături de mai mulţi prieteni, în mai multe rânduri, la ecologizarea
unor areale din sudul României.
▪B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Publicaţii &
Prezentări &
Conferinţe
(cele mai relevante)

• Participare la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice « Resursele umane în educaţie »
organizată de DPPD din cadrul A.S.E. Bucureşti, 7-8 mai 2009
-Articol : « Formarea competenţelor de comunicare la viitorii profesori prin jocul de rol », publicat în
volumul manifestării, Editura A.S.E., Bucureşti, pp.43-48 (ISBN: 978-606-505-216-1);
• Participare la Conferinţa Internaţională « Education, Quality, Sustainable Development » organizată de
DPPD din cadrul Universitatii Valahia din Târgovişte, 5-6 iunie, 2009
-Articol : « Jocul de rol ca metodă de formare a competenţelor de comnicare la viitorii profesori »,
publicat în volumul manifestării, Editura Valahia University Press, Târgovişte, pp. 372-379 (ISBN: 978973-1955-61-2) ;
• Participare la conferinţa internaţională « Mass-Media and Education », organizată de DPPD din cadrul
Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti, 5-6 martie 2010
-Articol : « Communication and Mass-media - from information to formation -», publicat în Buletinul
Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, Vol. LXII, Nr. 1A/2010, pp. 230-238 (ISSN: 1841-6586);
-Articol: « Mass-media’s influence on developing the professional competences and attitudes regarding
the didactic career; study of impact », publicat în Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, Vol.
LXII, Nr. 1A/2010, pp. 162-172 (ISSN: 1841-6586);
• Participare la conferinţa internaţională « Competitiveness and Stability in Knowledge based Economy ICONEC 2010 », organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - Universitatea din
Craiova, 14-15 mai 2010
-Articol: « System of Competences of the Manager - Training Programs for Managers », publicat în
volumul electronic al manifestării (ISBN: 978-606-510-888-2) şi în Annals of the University of Craiova,
Economic Sciences Series, 3;
-Articol: « Communication competences training for managers through role-play activities », publicat în
volumul electronic al manifestării, (ISBN: 978-606-510-888-2);
• Participare la Conferinţa Internaţională EdProf 2013 -« Professionalism in Education », organizată de
DPPD din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, 24 mai 2013
-Articol : « Teacher as Manager. A System of Competences », publicat în volumul manifestării, Editura
A.S.E., Bucureşti, pp.15-21 (ISSN: 2285-0910);
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Publicaţii &
Prezentări &
Conferinţe
(cele mai relevante)

Cursuri şi
seminarii

Distincţii

Afilieri

Răzvan-Alexandru Călin

• Participare la Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Umaniste şi Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”,
Ediţia I, organizată de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, 16-17 mai 2014
-Articol : « The impact of Negligence in the Professional Training of Students as Future Teachers, in the
Educational Systems », în curs de publicare;
• Participare la Conferinţa Internaţională EdProf 2014 -« Professionalism in Education », organizată de
DPPD din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, 24 mai 2014
-Articol : « Planning in successful verbal marketing communication - A descriptive study », publicat în
volumul manifestării, Editura A.S.E., Bucureşti, pp. 57-62 (ISSN: 2285-0910);
• Participare la Conferinţa Naţională « Educaţie şi Spiritualitate », organizată de DPPD din cadrul
Universităţii din Craiova în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, 07-08 iunie 2014
-Articol : « Simboluri arhetipale şi psihologia lor în ortodoxismul românesc », publicat în volumul
manifestării, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, pp. 120-124 (ISSN 2360-4603).
• Titular de curs şi seminarii la disciplina « Psihologia Educaţiei», în calitate de profesor în cadrul DPPD
al Universităţii din Craiova, 2007-2014;
• Suport de studiu pentru disciplina « Psihologia educaţiei » - Sinteze şi Note de curs, Editura Alma
DCMI, Craiova, 2014 (ISBN: 978-606-567-232-1);
• Organizator, coordonator şi moderator al sesiunii de Comunicări şi Dezbateri cu tema « Educaţia »,
organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj şi Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman,
Craiova, 18.11.2010;
• Membru al comitetului ştiinţific şi coordonator al secţiunii preuniversitare a volumului Conferinţei
Naţionale « Educaţie şi Spiritualitate », organizată de DPPD din cadrul Universităţii din Craiova în
colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, 07-08 iunie 2014.
● Titlul de doctor în « Ştiinţe ale Educaţiei », eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului din România, Universitatea Bucureşti - Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei.
• Membru al Asociaţiei Consilierilor Români - ACROM, din data de 01.02.2010.
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