CURSURI DE FORMARE DIRECTOR,
PROF. DR. ȘTIUCĂ NICOLETA-ANGELICA

2018-2007:
- 2018 “Proiecte europene pentru parteneriate și mobilități”, CCD Brașov
- 2018 “Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar – evaluatori în cadrul concursurilor și examenelor naționale” CCD Brașov
- 2018 “Management strategic, operațional și marketing educațional” CCD Brașov
- 2017 „Formarea continuă pentru profesorii metodiști ISJ”, CCD Brașov
- 2016 “Teatrul în educație”, Teatrul Vienez de copii, ISJ Brașov
- 2014 “Management educațional”, CCD Brașov
- 2014 Curs de formare profesională acreditat CNFPA pentru ocupatia “Formator”, CCD
Brașov
- 2013 Curs POSDRU/87/1.3//S/62260, de formare continuă “Administrarea rețelelor de
calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI”, organizat de SIVECO România S.A.
- 2013 Curs de formare profesională acreditat CNFPA “Expert accesare fonduri structurale
și de coeziune europene”, prin CCD Brașov
- 2013 Curs POSDRU/55/1.1/S/25088 “ Cadru de referintă al curriculumului national pentru
învătământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare” proiect MEN, CNEE și
CCD Brașov
- 2013 Curs POSDRU /87/1.3/S/63650 ‘Profesorul si cariera de succes”, prin CCD Brașov
- 2012 Curs POSDRU/87/1.3/S/63650 “Dezvoltarea competentelor personalului didactic
și didactic auxiliar și de conducere din sistemul de invătământ preuniversitar –
COMPENDIU”, prin CCD Brașov
- 2012 Curs on-line pentru consilieri educativi, organizat de Asociatia de Educatie “Civica”
– Filiala București și Ambasada SUA la București (5 săpt.)
- 2011 Curs de “Formare specialişti în evaluare INSAM”, în cadrul CCD, acreditat CNCEIP
-2011 obținerea titlului de doctor în Științe Filologice, cu teza “Managementul
structurilor arhivistice din Brașov”
- - 2008-2011 studii doctorale în cadrul programului de cercetare doctorală FSE POSDRU/6/1.5/S/2, cod proiect 7902, EDUCATI- Excelenţă doctorală umanistă în
cercetare: Aplicaţii şi teorii interdisciplinare, al Universităţii Bucureşti
- 2010 stagiu de cercetare doctorală la Universitatea “Ca’Foscari”, Veneția, Italia,
Facultatea de Litere și Filosofie, Departamentul de Studii Istorice, îndrumător, prof.
Riccardo Ridi
- 2008 Curs de Formare Continuă pentru Personalul de Conducere, Departamentul
Formare Continuă, Universitatea „Transilvania” Braşov
- Formator 2014
- Mentor 2013
- Metodist 2010

