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COMISIA METODICĂ PARTICIPĂRI LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI LA PROGRAME DE DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

COMISIA DISCIPLINELOR REALE Prof. Trişcă Rodica 
 a participat şi absolvit programul de formare din cadrul proiectului “Oportunităţi pentru o 

carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de 
matematică şi a profesorilor pentru învăţământul primar din învăţământul preuniversitar”, în 
perioada ianuarie-mai 2014 (46 credite transferabile) 

 Workshop-proiectul Geothink -organizat de prof. metodist Lung Dana Liliana (CCD Cluj) 
 
Prof. Mestecan Cornelia 

 a participat în calitate de formator la cursul Managementul Activităţilor Educative, în perioada 
martie-iunie 2014 

 a participat şi absolvit  programul de formare din cadrul proiectului “Oportunităţi pentru o 
carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de 
matematică şi a profesorilor pentru învăţământul primar din învăţământul preuniversitar”, în 
perioada ianuarie-mai 2014 (46 credite transferabile) 

 a participat şi absolvit Programul de formare continuă din cadrul Proiectului 
POSDRU/57/1.3/S/30074 –„Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă 
calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!” (21 credite transferabile ) 

 Workshop-proiectul Geothink -organizat de prof. metodist Lung Dana Liliana (CCD Cluj) 
 
Prof. Lumei Tiberiu 
 a participat şi absolvit  programul de formare din cadrul proiectului “Oportunităţi pentru o 

carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de 

matematică şi a profesorilor pentru învăţământul primar din învăţământul preuniversitar”, în 

perioada ianuarie-mai 2014 (46 credite transferabile) 

Prof. Szialgyi Felicia  
 Master Anul I, Facultatea de Psihologie si stiinte ale educatiei, Consiliere scolara si asistenta 
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psihopedagogica 
 a participat şi absolvit  programul de formare din cadrul proiectului “Oportunităţi pentru o 

carieră didactică de calitate printr-un program naţional de formare continuă a profesorilor de 

matematică şi a profesorilor pentru învăţământul primar din învăţământul preuniversitar”, în 

perioada ianuarie-mai 2014 (46 credite transferabile)   

 Workshop-proiectul Geothink -organizat de prof. metodist Lung Dana Liliana (CCD Cluj) 

 
COMISIA DISCIPLINELOR 

TEHNICE 

 Anul II la masterul  Consilierea Socio spirituala a populatiilor vulnerabile la UBB : Boila N 
 Răduţ Ioana a participat şi absolvit Programul de formare continuă din cadrul Proiectului 

POSDRU/57/1.3/S/30074 –„Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă calificare 
didactică pentru o şcoală care învaţă!” (21 credite transferabile ) 

COMISIA DISCIPLINELOR 

UMANISTE 

 Nadia Torge a susţinut lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I 
 Eva Fenechiu a participat şi absolvit Programul de formare continuă din cadrul Proiectului 

POSDRU/57/1.3/S/30074 –„Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă calificare 
didactică pentru o şcoală care învaţă!” (21 credite transferabile ) 

 Adriana Rotar este Formator CCD pentru Cursul de formare al profesorilor metodiști ISJ Cluj 
 Adriana Rotar este Formator CCD la Workshop-ul Metode moderne de predare a disciplinei Religie 
 Mihaela Igna a participat la cursurile de Master 
 Adriana Rotar este doctorand 

 
 


