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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciascai, Liliana  

Adresă(e) 34, Titulescu, 400420, Cluj-Napoca, Romania  

Telefon(oane) 0264590559 Mobil: 0745543827 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) liliana.ciascai@mail.ubbcluj.ro, liliciascai@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 1959, decembrie 05 
  

Scop vizat   Abilitare 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruire asistată de computer. 
Științe; Metodica predării științelor în învățământul preșcolar și primar. 
Strategii alternative de instruire și evaluare în educație. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, cercetare şi activităţi de formare, educaţie 
  

Perioada 2003- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar   

Activităţi şi responsabilităţi principale Modulul didactic (Nivel I, Nivel II și postuniversitar): Didactica fizicii; Instruire asistată de 
computer; Managementul clasei de elevi;  Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 
specialităţii; Practică pedagogică I. Ştiinţele ale naturii - Studiul integrat al ştiinţelor 
naturii; Managementul activităţilor de cercetare în ştiinţele naturii.   
Programe de master: Management curricular: Strategii alternative de instruire şi 
evaluare în educaţie; Master interdisciplinar: Didactica disciplinei Științe;  
Pedagogia învățământului primar și preșcolar: Știinţe. Metodica predării științelor în 
învățământul primar și preșcolar. Abilități practice și confecționarea materialelor 
didactice; metodica predării lor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, cercetare şi activităţi de formare, educaţie 
  

Perioada 1995- 2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cursuri din domeniul formării iniţiale a cadrelor didactice. Discipline: Didactica 
fizicii (curs, seminar, practică pedagogică); Didactica ştiinţelor (curs şi seminar); 
Instruire asistată de computer (curs şi seminar). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, cercetare şi activităţi de formare, educaţie 
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Perioada 1990- 1994 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Post didactic de Metodica predării fizicii, seminar, laborator şi practică pedagogică, 
pregătire şi examinare la concursuri pentru obţinerea gradelor didactice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Kogalniceanu 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, cercetare şi activităţi de formare, educaţie 
  

Perioada 1986 – 1989 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică, Diriginte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi dirigenţie, la clasele de gimnaziu şi liceu  

Numele şi adresa angajatorului Liceul George Coşbuc, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar (nivel gimnaziu şi liceu) 
  

Perioada 1983 – 1986 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică, Diriginte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi dirigenţie, la clasele de liceu şi învăţământ seral şi fără frecvenţă 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Agricol Turda, Municipiul Turda  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar (nivel liceu, zi şi învăţământ comasat) 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Pedagogie - specializarea Pedagogie   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă, specializarea Fizică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Discipline din domeniul- fizicii şi matematicii, pedagogie, metodica predării fizicii, 
practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Fizică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1974-1979 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, profilul Informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de cultură generală, Economia, gestiunea şi organizarea întreprinderii, 
Matematici aplicate, Limbaje de programare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică nr. 2, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 
 

  

Perioada 23.10.2010-09.01.2011 

Calificarea / diploma obţinută Formator 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Autoevaluare prin raportare la profilul de competenţe al formatorului, de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, de dezvoltare a competenţelor transversale; 
Aplicare de metode şi tehnici speciale de formare; 
Pregătirea activităţilor de formare;  
Proiectarea programelor de formare pornind de la standardele ocupaţionale/de pregătire 
profesionale existente; 
Motivarea formabililor, facilitarea învăţării, sprijinirea transferului învăţării în mediul de 
muncă; 
Gestiunea unui program de formare; 
Evaluarea învăţării formabilor şi evaluarea calităţii programului de formare în ansamblu; 
Asigurarea calităţii, optimizarea şi revizuirea unui programd e formare; 
Identificarea cererii de formare existentă pe piaţa forţei de muncă; 
Pomovarea unui program de formare către beneficiari.  
Total ore: 128. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Learn&Vision SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat CNFPA şi MEC 

  

Perioada  04.11.2008 – 08.12.2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la 
formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; 
Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor  de formare. 
Total ore: 72. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Comargo S.R.L., Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Acreditat CNFPA 

  

Perioada 13.11.2006-17.11.2006 

Calificarea / diploma obţinută Project manager 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Basic principle; Developing a project; Setting Up Breakdown Structure; Scheduling 
Tasks; Tracking Progress; Create Views and Reports; Analyse Project Management. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Internationale Weiterbildung and Entwicklung gGmbH, Germany 

  

Limbi străine cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză   B2  C2  B2  C1  C2 

Limba Engleză   A2  B1  A2  A2  B1 

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

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership (Director departament – Departamentul de Didactica ştiinţelor exacte 
2004-);  
Director/coordonator de proiect (3 proiecte). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi tehnice generale obţinute prin formarea iniţială. 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, empatie, capacitate de adaptare rapidă la schimbări de 
natură socială, colaborare şi muncă în echipă, comunicare interculturală - dobândite în 
context profesional (activitatea didactică, participare la diverse programe) şi prin 
participare la proiecte internaţionale. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi de procesare a informaţiei şi de utilizare a Internet-ului şi multimedia, 
dobândite prin studii liceale şi în context profesional. 
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Informaţii suplimentare  Diplome/Certificate de participare la cursuri de formare - în calitate de cursant:  
- „Didactica Disciplinei în viziune transdisciplinară”, 23-29 iulie 2001, 48 ore, Centrul 

Educaţia 2000+, avizat MEC cu nr. 38051 din 03.10.2001. 
- „Didactica ştiinţelor în gimnaziu”, 17-22 iulie 2000, 48 ore, Centrul Educaţia 2000+, 

avizat MEC cu nr. 38051 din 11.07.2000. 
- „Didactica matematicii şi a ştiinţelor”, 2000-2002, 160 ore, Centrul Educaţia 2000+, 

avizat de Direcţia Generală pentru Educaţie continuă, Formarea şi Perfecţionarea 
personalului didactic-MEC cu nr. 29007/16.04.2002. 

- „Curriculum la decizia şcolii”, 42 ore, Centrul Educaţia 2000+ 
- „Evaluarea manualelor şcolare”, 12-13 martie 2009, Textbooks Approval Board, British 

Council. 
- „Analiza nevoilor de formare la nivelul școlii”, 6 octombrie 2006, Asistența Tehnică 

pentru sprijinirea activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 
- „Parteneriate locale: Școală Comunitate”, 17 februarie 2007, Asistența Tehnică pentru 

sprijinirea activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 
- „Prognozarea tendințelor pe piața muncii”, 17 martie 2007, Asistența Tehnică pentru 

sprijinirea activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 
- „Rețele de colaborare între școli”, 21 aprilie 2007, Asistența Tehnică pentru sprijinirea 

activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 
- „Curriculum la decizia școlii”, 19 mai 2007, Asistența Tehnică pentru sprijinirea 

activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 
 
- Certificat de participare la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului  
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”. 
Universitatea Babeş-Bolyai, cu titlul ˮÎntărirea învățământului superior orientat spre 
competențeˮ. Contract POSDRU/86/1.2/S/60281 
 
- Certificat de dezvoltare profesională nr. 285./15.05.2013  eliberat de Ministerul 
Educației Direcția de învățământ Strașești, pentru participarea la workshop-ul 
Internațional 2013: Creativitate și inovație în predarea Geografiei. Liceul Teoretic 
Zubrești, Raionul Strășesti, perioada 14-15 05. 2013. Nr ore 16.   
 
Diplome de participare ca formator: 

- Diplomă de Formator, Școala Universitară de formare inițială și continuă a personalului 
didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginerești – DidaTec. 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din 
educaţie, şi formare”. POSDRU/87/1.3/S/60891. Cursuri dezvoltate și susținute : 
ʺAspecte educaționale privind elaborarea materialelor didactice bazate pe TIC și 
utilizarea lor în domeniul științelor inginerești. Identificarea nevoilor cursanților. 
Obiective educaționale specifice blended-learning. Studii de cazˮ și ʺTehnici de 
comunicare interpersonală. Comunicarea interpersonală și de grup.ˮ  

Formator în Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de 
intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, 
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau 
discipline economice”, Contract POSDRU/87/1.3/S/63908. 
 
Formator în programe acreditate CNFP: Magister I și II, Magister: Dezvoltare, consiliere 
și orientare, EduExpert I și II,  Edu-Profesor. Cursuri elaborate/ susţinute: Dezvoltări în 
didactica științelor naturii; Stiințe și Didactica științelor naturii în învățământul primar; 
Confecționarea și utilizarea miloacelor de învățământ artizanale; Metodica activităților 
experimentale; Valorificarea experienței profesionale a cadrelor didactice; Elaborarea și 
evaluarea manualelor școlare și a auxiliarelor didactice; Curriculum la decizia şcolii; 
Școala și comunitatea; Management de proiect; Self-management; Analiza nevoilor de 
formare a cadrelor didactice. 
  
Agent Local de Implementare în cadrul proiectului Asistența Tehnică pentru sprijinirea 
activității CNFPIP, Phare, EuropeAid/121446/D/SV/RO. 2006-2007/ 
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Informaţii suplimentare Certificat: Teacher trainer in the course inservice training for teachers and teacher 
educators, number PT-2010-049-001, "Digital Media in Intercultural Education", 
organized by Teachers Training Center CFAE, Seixal, from the 19 to 25 september 
2010, in the Amora secondary. 
 
Cursuri postuniversitare (Modulul didactic, nivelurile I şi II) susţinute pentru studenţii 
specializărilor: fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, ştiinţe economice, 
medicină. 
 
Responsabil specializare și titular de curs în Proiectul pentru învăţământul rural (PIR), 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2003-2009, Responsabil UBB: Prof. univ. dr. Adrian 
Opre,  Fizica – responsabil specializare. 
 
 
 Responsabil master specializarea Management curricular . 

 
  Responsabil partener/director: 
 

ICTime „ICT as a tool for Intercultural Education”, Comenius Action 2.1 Training of 
School Educational Staff, Reference number: 128742-CP-1-2006-1-PT-Comenius 
2.1. Socrates, 2006-2009, Rol în proiect: Coodonator pentru Romania. 
 
Compatibilizarea programelor analitice de didactica stiintelor naturii cu cele 
europene Nr. 398A, 2004, CNCSIS, Romanian Ministry of Education, Rol în proiect: 
Director. 
 
Cercetare privind practicile de învăţare autoreglată şi dezvoltare metacognitivă 
promovate în studiul matematicii şi ştiinţelor naturii. PNII. IDEI . nr. 2418, 2008-
2011. Rol în proiect: Director. 

 
Membru (sau formator) în proiecte internaționale: 4 
Membru în 11 proiecte din care proiecte de cercetare naționale: 5 
 
 
Editor șef: Acta Didactica Napocensia http://adn.teaching.ro/  (2008 -) 
                 Romanian Journal of Education http://dppd.ubbcluj.ro/rojed/ (2010 -) 
 

Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia– membru in colectivul 
editorial (2008-2013) 
 
Apartenenţa la organizaţii profesionale:  
- EPS (Societatea Europeana de fizica); 
- SRF (Societatea Română de fizică); 

- ALSDGC (Asociația Lectura și Scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice). 
   
    Membru 

Grupul de lucru privind reglementarea înfinţării şi funcţionării programelor de studii 
universitare de master didactic Ordin 5713/04.11.2016 
Comisia Specializată de recunoaştere a pregătirii psihopedagogice finalizate în 
statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind 
Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană OMEN 3879/09.05.2017 

 
Premii: 

Premiul Management academic, Universitatea Babeș-Bolyai, nr. 21.121/14.12.2009 
Premiul Management academic, Universitatea Babeș-Bolyai, nr.20.373/19.12.2011 
 
 

    

Anexe Lista de lucrări 
Diplome  

 

Data,          Semnătura, 
          12 februarie 2018  

http://adn.teaching.ro/
http://dppd.ubbcluj.ro/rojed/

