
   
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume BARTH KARLA MELINDA 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 0040721079294   

Fax(uri)  

E-mail(uri) k.barth@uoradea.ro 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 19.11.1977 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 
  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcía sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
Program de instruire și perfecționare a 

personalului implicat în programele ID/IFR: 

 
Iunie 2016-prezent 
Decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea 

Coordonarea activităţilor Facultății de Științe Socio-Umane în calitate de responsabil al acesteia,  
Membru în Consiliul de Administrație al Universității din Oradea și în alte comisii la nivelul universității 
(CRF, Consiliu Academic),  
Membră în Consiliul Facultăţii, președintele acestuia, coordonarea activității CF 
Membră în comisiile de concurs, pentru posturile titularizabile la nivelul facultății sau ale comisiilor de 
acordare a titlului științific de doctor,  
Membru în consiliul IDIFR din 2016 
Organizarea unor conferinţe sau work-shopuri 
 
 
 

01.10.2011 – până în prezent 
Cadru didactic universitar la forma de învățământ IFR 
Coordonare de disciplina 
Coordonare seminarii 
Coordonator lucrări de licenţă 
 

27.09.2021; 29.09.2020-30.09.2020; 16.09.2019-17.09.2019; 24.09.2018-25.09.2018; 28.09.2017; 
23.09.2016; mai – iunie 2011 

 
 



   
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
                           Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

1.02.2013-2016 
Director Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din 
Oradea 
Coordonarea activităţilor departamentului în calitate de responsabil al acestuia 
Membră în comisiile de concurs, pentru posturile titularizabile la nivelul departamentului 
Alcătuirea Planurilor de învăţământ pentru toate specializările departamentului: Psihopedagogie specială, 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-secţia română, Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar-secţia maghiară, masterat: Educaţie integrată 
Realizarea statelor de funcţii pentru personalul didactic 
Membră în Consiliul Facultăţii 
Organizarea unor conferinţe sau work-shopuri 
Coordonator al programului de masterat: Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar 
 
1.03.2015- prezent 
 Conferențiar universitar dr 
Activităţi didactice şi de cercetare, Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
organizarea unor Şcoli de vară etc., Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu materiale-suport pentru 
activitatea didactică, Membră a Centrului de cercetare şi inovare în Ştiinţele educaţiei, Îndrumător de an, 
Coordonarea practicii pedagogice, coordonarea lucrărilor de licenţă, întocmirea Planurilor de învăţământ 
şi a statelor de funcţii, membră în Comisia socială a facultăţii, membră în comisia de întocmire a orarelor 
specializărilor departamentului, responsabila programului Educaţie integrată în învăţământul primar şi 
preşcolar-masterat 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei 

Educaţie 
 
1. 03. 2009-1.03.2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice şi de cercetare, Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
organizarea unor Şcoli de vară etc., Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu materiale-suport pentru 
activitatea didactică, Membră a Centrului de cercetare şi inovare în Ştiinţele educaţiei, Îndrumător de an, 
Coordonarea practicii pedagogice, coordonarea lucrărilor de licenţă, întocmirea Planurilor de învăţământ 
şi a statelor de funcţii, membră în Comisia socială a facultăţii, membră în comisia de întocmire a orarelor 
specializărilor departamentului, responsabila programului Educaţie integrată în învăţământul primar şi 
preşcolar-masterat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei 



   
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul didactic ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa  angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul didactic ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul didactic ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul didactic ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul didactic ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 

Educaţie 
 

1.03.2007- 1.03.2009 
Asistent universitar 
Activităţi didactice şi de cercetare, îndrumător de an, membru în comisia de întocmire a orarelor, 
coordonarea practicii pedagogice 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei 
Educaţie 
 
2005-2007 
Asistent universitar asociat 
Activităţi didactice şi de cercetare, îndrumător de an, membru în comisia de întocmire a orarelor, 
coordonarea practicii pedagogice 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei 
Educaţie 
 
2006-2007 
Profesor psiholog 
Consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor acestora şi cadrelor didactice, evaluare psihologică, 
terapia tulburărilor de limbaj, sprijinirea integrării elevilor cu CES, activităţi didactice, responsabil SNAC 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Oradea 
Educaţie 
 
2003-2006 
Profesor psihopedagog 
Activităţi didactice şi de recuperare specifice copiilor cu dizabilităţi, consiliere individuală şi de grup a 
elevilor şi părinţilor acestora, terapia tulburărilor de limbaj 
Şcoala Specială Nr. 1, Oradea 
Educaţie 
 
2001-2003 
Profesor psihopedagog 
Activităţi didactice şi de recuperare specifice copiilor cu dizabilităţi, consiliere individuală şi de grup a 
elevilor şi părinţilor acestora, terapia tulburărilor de limbaj, activităţi de psihodiagnoză 
Şcoala Specială Nr. 2, Oradea 
Educaţie 
 
2001-2006 
Preparator universitar asociat 
Activităţi didactice şi de cercetare, coordonarea practicii pedagogice 
 
Universitatea Babes-Bolyai, Colegiul de Institutori, Departamentul Oradea 
Educaţie 
 
1998-2001 
Profesor suplinitor limba engleză 
Activităţi didactice 
 
Şcoala cu clasele I-VIII Cuzap, jud. Bihor 
Educaţie 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008-2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţele Educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltări în pedagogia contemporană, Didactica modernă, Tendinţe moderne în psihologia 
dezvoltării, Metodologia cercetării şi elaborarea lucrărilor în ştiinţele educaţiei 



   
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
 

 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Şcoala doctorală: Educaţie, Dezvoltare, Cogniţie 
 
 
2003-2004 
Masterat 
Dificultăţi de învăţare şi principiile de bază ale integrării/incluziunii, Terapii moderne ale tulburărilor de 
limbaj, Management educaţional şi adaptare curriculară, Metodologia cercetării în educaţia inclusivă 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Domeniul: 
Ştiinţe ale Educaţiei 
 
1997-2001 
Licenţiat în Psihologie 
Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologie socială, Psihologie cognitivă, Neurofiziologie, 
Psihologia muncii, Psihiatria copilului 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Specializarea: Psihologie 
 
 
1992-1997 
Diploma de Bacalaureat 
Limba română, Matematică, Pedagogie, Didactică, Psihologie generală, Psihologia copilului 
 
Şcoala Normală „Iosif Vulcan” Oradea 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B1  B1 

Limba maghiară   C2  C2  C2  C2  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de adaptare la situaţii noi, neprevăzute,  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea unor manifestări ştiinţifice, simpozioane 
Lucrul în echipă, efort susţinut 
Conducător ştiinţific al lucrărilor de llicenţă şi masterat 
Coordonator lucrări grad I 
Responsabil program masterat Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar 
Competenţe de planificare/proiectare a activităţilor educaţionale, de coordonare şi evaluare a 
acestora, dobândite pe parcursul carierei profesionale 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe operare PC, MS Office 
Certificat de participare –curs de instruire nr 059/30.01.2012 
Coordonator discipline IFR: Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare, Educația incluzivă a 
copiilor cu CES 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


   
 

Curs de pregătire în tehnologia 
IDIFR 
 
 
Alte competenţe şi aptitudini 
 
 
 

- Certificat de absolvire Program de instruire și perfecționare a personalului implicat în programul 
ID/IFR, organizat de Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență 
Redusă al Universității din Oradea, mai-iunie 2011 

 
 
- Conştiinciozitate şi seriozitate (evidenţiate atât pe parcursul studiilor cât și în activitatea 

profesională); 
- Organizare, orientare spre rezultate şi spre eficienţă, spirit de observaţie, bună capacitate de 

analiză; 
Creativitate şi deschidere înspre a învăţa orice poate fi de necesitate şi prezintă interes. 

 

 

Proiecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Asociaţii profesionale 

INSERT UO: CNFIS-FDI-2022-0601, Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii și orientarea 
în carieră 

 POCU: ANTREPRENOR PENTRU VIITOR, Expert inovare socială și nediscriminare, Nr. și tipul 
contractului: TPMC 3452/05.06.2019 

2019 - 2021 - membru în cadrul Proiectului privind învățământul secundar - ROSE, 
ID:AG152/SGU/NC/II/10.09.2019, Subproiect ”Program integrat de combatere a abandonului școlar la 
Facultatea de Științe Socio – Umane, Universitatea din Oradea – PROFSSU”, ROSE, 

Erasmus Ka+ MOVIE - MOVIES AND IMAGE EDUCATION, Project ID 2017-1-PT01-KA201-035858, 
manager proiect partener P7 
 
Intercultural Communication or Civic Integration. Daily Challenges in the European Social Space- Jean 
Monnet, Nr. Proiect: 600235-EPP-1-2018-1-RO-EPPJMO-MODULE, manager proiect 
 

,,DIDACT Practica pentru tranziția de la educație la viața activă în domeniul Științelor Educației”, 
POSDRU/189/2.1/G/155930 cod proiect: 155930 DIRECTOR PROIECT 
  

Colaborare pentru egalitatea de şanse in educatia multietnica transfrontaliera, Proiect finantat 
de UE prin Programul de dezvoltare regionala Ungaria-Romania 2007-2013, suma finantata 150000 
euro, coordonator de proiect DPPPD, prof.univ.dr. Vasile Marcu in colaborare cu Universitatea din 
Debrecen, filiala Hajduboszormeny, asistent manager proiect, http://www.huro-oradea-debrecen.eu 
 
Effective Communication in a European Context, Scarborough, Marea Britanie, curs finanţat de UE 
Inovatii in procesul de predare invatare, proiect in care am fost implicata ca membru din partea 
Scolii Speciale Nr.1 Oradea; ţări participante Romania, Spania, Turcia, membră în echipa de proiect 
 

Asociaţia pentru promovarea cooperării în educaţie (din 2006) 
Asociaţia europeană pentru cetăţenie şi identitate europeană a copiilor ( Children`s Identity and 
Citizenship in Europe Association – CiCea) (din 2008) 
Federatia Internationala a Comunitatilor Educative (FICE) din 2008 
Asociaţia Naţională a Profesorilor Psihopedagogi „Orizont” din 2012 
RENINCO, din 2014 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 
 
 

Data: 03.10.2022 
Conf.univ.dr. Karla BARTH 

 

http://www.huro-oradea-debrecen.eu/

