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CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  
 

Adresă 
 

Telefon 

 

Fax 

 

E-mail 

 

Naţionalitate 

 

Data naşterii 

 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

 

*Perioada (de la - până la) 

 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREDA VASILE LIVIU 

 

Cluj-Napoca, Aleea Iezer nr. 2 , ap. 5 

0721 949419 

 

 

vlp_2004@yahoo.com 

 

Română 

21.09.1942 

 

 

 

Asistent (l971 - 1982) Lector (l982- 1990) Conferenţiar (l990- 

1994) Profesor (1994 – prezent) 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie si Stiinţe 

ale Educaţiei 

 

Didactică - cercetare 

 

Profesor univ.emerit  asociat 

 

Didactice, conducere doctoranzi, cercetare 

 

mailto:vlp_2004@yahoo.com
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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 obţinută 

 

*Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

Limba maternă 

 

Limbi străine cunoscute 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 

*abilitatea de a vorbi 
 

Aptitudini şi competenţe 

artistice 
 

Aptitudini şi competenţe sociale 
 

 

Aptitudini şi competenţe  

organizatorice 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
 

Permis de conducere 

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

 
 

Studii:   

 

Studii universitare – 1964-1971  

Doctor in psihologie – din 1979 

 

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Istorie-

Filosofie, Sectia Psihopedagogie speciala. 

 

 

Psihopedagogie speciala 

 

Profesor 

 

 

 

 

 
 

 

Română 

 

 

Engleză (vorbit, citit şi scris –bine) 

  

Franceză – (vorbit, citit şi scris – bine) 

  

 

Aptitudini literare – eseuri, poezie 
 

 

Competente de cercetare; deschidere spre multiculturalitate; 

capacitate empatică; abilităţi de socializare. 

 

Competente manageriale, spirit de echipă 

 

Abilităţi în domeniul T.I.C. : Word, Excel, Power-

point; SPSS. 
 

 

 

Aptitudini de cercetare în domeniul psihologiei si stiinţelor 

educaţiei, al psihopedagogiei speciale. 

 

Conducator  de doctorat in domeniul Psihologie – din 

1994. Pana in prezent 48 de doctoranzi  - români si 

straini – au obtinut titlul stiintific de doctor in 

psihologie 

 
Premii, medalii si diplome ştiinţifice: 

- Premiul "Constantin Radulescu Motru" al Academiei Romane 

(1991) 

pentru lucrarea colectiva "Introducere in psihologia 

contemporana", Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1991 
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Referent sau membru la diferite reviste ştiinţifice: 

- Studia Universitatis "Babes-Bolyai". Psihologie-Paedagogie 

- Revista "Societate şi Handicap" 

- Revista "Recuperarea si integrarea sociala a persoanelor 

handicapate" 

- Revista de Psihopedagogie  

 

Membru in diferite societăţi ştiinţifice si profesionale: 
- Asociaţia Psihologilor din România 

-  « Association Internationale des Démographes de Langue 

Française »;  

- « International Council for People with Visual Impairment » ;  

- « Association de Langue Française des Psychologues 

Spécialisés pour Handicapé de la Vue ». 

 
Funcţii administrative in perioada 1991-2011 

- director la Învăţămant la Distanţă – secţia  

Psihopedagogie specială 

- Prodecan – Facultatea de Istorie si Filosofie 

- Prodecan – Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale 

Educaţiei 

  -     Şef al catedrei de Psihopedagogie specială 

 

. Contracte de cercetare ştiinţifică 
 

- "Optimizarea cercetarilor-actiune privind educaţia persoanelor 

cu deficiente senzoriale prin intervenţie precoce, compensare 

tehnica si instruire asistata de calculator" - Director de proiect, 

Grant de iniţiere – tip C, Finanţat de BANCA MONDIALA, 

Tema 191, 1997 

 

 - Proiecte TEMPUS - participare ca partener: 

-  "Formations d'universitaires et de praticiens intervenant dans 

la prise en charge de l'enfance handicapee en Roumanie et en 

Bulgarie", JEP-03478-93 

-  "Updating and Remote Instruction System in Education" - 

CME - 02107/96 

 

Proiecte CNCSIS: 

- Modele si strategii de aplicare a concepţiei integraţioniste în 

educarea copiilor cu cerinţe szpeciale, Contract CNCSIS, nr. 

4010, tema B29, 1995-1996 (director de proiect); 

- Metodologia intervenţiei precoce la copiii cu cerinţe educative 

speciale (deficienţi senzoriali şi mintali), Contract CNCSIS – 

cod 95, Tema 79, 1998). 

- Optimizarea cercetărilor-acţiune privind educaţia persoanelor 

cu deficienţe senzorioale prin intervenţie precoce, compensare 

tehnică şi instruire asistată de calculator,  

- Dezvoltarea stilurilor cognitive si modernizarea terapiilor 

ocupaţionale prin utilizarea tehnologiilor de acces în 

educaţia incluzivă va elevilor şi studenţilor cu deficienţe 

senzoriale, Contract CNCSIS, nr. 85GR/Tema 57, Cod 

1496. 
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Participare la proiecte internaţionale de cercetare: 

 

- Early Intervention for Children with Visual 

Impairement (coord.: Theofaan International Grave, 

1998-1999)  

- Intervention and Education for Deafblind Children 

(coord. SENSE International London, 1998-2002) 

- Developing a University module on Deafblindnes 

(Leonardo da Vinci, 1999, în colabroarea cu Sense 

International London, University of Birmingham, 

European Deafblind Network – Danemarca). 

- Tactimages and Training – Images Tactiles – Acces à 

la culture (în colaborare cu Centre National de 

Suresnse – France, Royal Institute for the Blind –UK, 

Universita di Torino - Italia, Education Department 

Victoria and Albert Museum – UK, Swdish Library of 

Talking  Books and Braille – Swden). 
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ANEXE 

 

 

 

 

Acest model comun european de curriculum vitae a fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1021 din 25 iunie 2004 şi a fost publicat în Monitorul Oficial al României     

nr. 633/13.07.2004. 

 

 


