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PERSONALE

Denisa Petrușe
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0752172106
denisapetruse@gmail.com
Sexul Feminin | Data naşterii 6 Iun 89 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Reprezentant în Consiliul Facultății: Științele Educației - masterat

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
21/08/2017–Prezent

Membru în Comsia Educațională ANOSR
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
Calea Plevnei, nr. 61, 010223 București (România)
www.anosr.ro

- analizarea documentelor legislative privind reprezentarea studenților (LEN,
Statutul Studentului, Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Regulamentele
universităților privind: activitatea profesională a studentului/ burse/ cazare/
organizarea și funcționarea căminelor);
- cercetarea și conceperea unor poziții legislative cu privire la îmbunătățirea unor
aspecte privind învățământului universitar;
- participarea la evenimentele tematice ANOSR.
Tipul sau sectorul de activitate Reprezentarea studenților, ONG, învățământ
superior
01/06/2017–Prezent

Coordonator Departamentul educațional ASPR
Asociația Studenților Psihologi din România
B.P. Hașdeu, nr.45, Cluj-Napoca (România)
www.facebook.com/asprcluj

Planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea activității membrilor
departamentului spre atingerea următoarelor obiective propuse:
-promovarea drepturilor studenților;
-realizarea analizelor de nevoi pentru a identifica principalele probleme sau
sugestii oferite de studenți cu privire la activitatea lor studențească, activitatea
cadrelor didactice, situația căminelor și a cantinelor;
- monitorizarea activității studenților de pe grupurile de studiu online,
sesizarea probleme depistate și propunerea de soluții pentru rezolvarea acestora;
- colaborarea cu structurile de reprezentare de la nivelul Facultății de Psihologie
și Științe ale Educației (Consiliul Studenților), cu structurile superioare de
conducere (secretariat, profesori) și federațiile de reprezentare de la nivel național
(Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România);
Tipul sau sectorul de activitate Organizație non-guvernamentală
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01/11/2014–31/05/2017

Voluntar, membru activ în cadrul ASPR
Asociația Studenților Psihologi din România
B.P.Hașdeu, Cluj-Napoca (România)
www.facebook.com/asprcluj

- asigurarea respectării drepturilor și a obligațiilor studenților de la Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul Universității „Babeș Bolyai” Cluj
Napoca;
- coordonator de proiect Edu Blitz, 2015;
Tipul sau sectorul de activitate ONG
20/03/2017–15/04/2017

Prestator servicii: evaluarea copiilor
Organizația Tineret pentru Europa
Str. Axente Sever, nr. 44, Cluj-Napoca (România)

- realizarea unor sesiuni de evaluare a copiilor în unitățile de învățământ selectate
de către echipa de implementare a Universității Babeș-Bolyai din cadrul
proiectului: „Alfabetizarea timpurie la copiii de etnie romă din România: Predicții,
niveluri și strategii de îmbunătățire a gradului de alfabetizare”
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
2016–Prezent
Universitatea „Babeș - Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea masterat: Consiliere școlară și asistență
psihopedagogică
2013–2016

Licențiat în Științele Educației
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogie
Diploma licență, media 10
Diplomă Șef de Promoție: specializarea Pedagogie 2016

2011–2013

Specialist în administrație publică
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad (România)
Facultatea de Ştiinţe umaniste, politice şi administrative
Specializarea masterat: Politici Administrative Europene
Diploma masterat, media 10

2008–2011

Licențiat în științele comunicării
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad (România)
Facultatea de Ştiinţe umaniste, politice şi administrative
Specializarea: Comunicare şi relaţii publice
Diploma licență, media 10
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2004–2008
Grup Școlar Industrial Tășnad, Tășnad (România)
Profil: filologie
Certificat de absolvire a 10 clase
Diploma de Bacalaureat – media 9.53
Diploma Şef de promoţie 2008
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

engleză

Competenţe de comunicare

română
ÎNȚELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
C1
C1
B2
B2
C1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și
C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
- excelente abilități de comunicare cu copii;
- am susținut numeroase discursuri, ședințe și am intervenit în dezbateri cu un
public numeros;
- foarte bune abilități de comunicare adaptate diferitelor categorii de persoane;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- capacitatea de a mobiliza și motiva persoane, dezvoltate în urma experienței de a
lucra în cadrul unei echipe;
- abilitatea de a conduce echipe și de a organiza evenimente;

Competenţe dobândite la
locul de muncă

- expertiză cu privire la problemele ce țin de activitatea studențească, a drepturilor
studenților și domeniilor conexe ce țin de parcursul universitar al acestora.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Proiecte

Diplomă de participare în cadrul următoarelor proiecte:
-Sesiunea regională de formare în domeniul reprezentării studențești – Student Dojo;
- Sesiunea națională de formare în domeniul reprezentării ștudențești – Student Dojo;
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Data și locul proiectului:
13 – 16 iulie 2017, Șuncuiuș - Bihor;
23 – 28 iulie 2017, București;
Organizatori:
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România;
Scopul activității:
formarea și dezvoltarea competențelor de reprezentare studențească a membrilor
organizaților membre ANOSR, cu funcții de impact în mișcarea studențească;
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Plan de acțiune
propus pentru funcția de
Reprezentant masterat Științele Educației în Consiliul Facultății

Mă numesc Petrușe Denisa, masterandă în anul II la Facultatea de Psihologie și Științe și
Șiințe ale Educației, specializarea: Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică, iar în
prezentul plan de acțiune doresc să prezint, succind și punctat, principalele inițiative ce mi le-am
propus din funcția de reprezentant în Consiliul Facultății al circumscripţiei pentru care candidez:
masterat Științele Educației:
-

Comunicare în timp util a termenelor de depunere a unor documente (burse, cazări,
tabere), a perioadelor de înscriere la diverse competiții/programe, dar și a informațiilor de
interes pentru studenți;

-

Promovare mai vizibilă în rândul studenților pe care îi reprezint cu privire la programele
internaționale de mobilitate: Erasmus +;

-

Participare și implicare activă la ședințele și activitățile Consiliului Studenților;

-

Responsabilizarea colegilor de la nivelul reprezentat cu privire la importanța evaluării
activității cadrelor didactice;

-

Identificarea și soluționarea problemelor pe care le înfurntă studenții;

-

Informarea colegilor masteranzi cu privire la posibilitatea continuării studiilor masterale
cu cele doctorale oferite în domeniul „Ştiintelor educației”, prin Școala doctorală:
“Educație, Reflecție, Dezvoltare”;

-

Crearea unei baze de date cu toți reprezentanții de la nivelul masteratelor existente la
Științele Educației și păstrarea unei legături permanente de comunicare cu aceștia;

-

colaborare eficientă și deschisă cu studenții reprezentanți din Consiliu, cadrele didactice
din facultate, secretariat și asociația studenților existentă la nivel de facultate (ASPR);

