Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Cioara Corneliu-Marius

Cioara Corneliu-Marius
mcioara@uoradea.ro
Sexul masculin |

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2006-prezent

Lector universitar
Angajator:
Universitatea din Oradea / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Departamentul de Psihologie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087 Oradea, jud. Bihor, România, www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Activităţi didactice: susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele Psihologie
cognitivă, Fundamentele psihologiei, Psihologie judiciară şi Psihologia sportului
▪ Activităţi de cercetare ştiinţifică şi diseminare: elaborare şi implementare de proiecte
de cerecater ştiinţifică, realizare de studii ştiinţifice, publicare de articole şi cărţi de
specialitate, susţinere de lucrări la manifestări ştiinţifice
▪ Secretar ştiinţific al Catedrei de Psihologie: activităţi de informare, coordonare şi
sintetizare a activităţii ştiinţifice
▪ Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (2004-2008; 2012-prezent)
▪ Membru în Consiliul Departamentului de Psihologie
▪ Secretar ştiinţific al Centrului de Cercetare Fundamentală şi Aplicată în domeniul
Psihologiei: activităţi de informare, coordonare şi sintetizare a activităţii ştiinţifice
▪ Membru in comisii de finalizare a studiilor la nivel de licenţă şi master: activităţi de
evaluare şi notare
▪ Membru in colectivul de redacţie al publicaţiilor Journal of Psychological and
Educational Research /Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Psihologie (BDI /
B+), International Journal of Education and Psychology in the Community (BDI) şi
Revista de Psihologie Şcolară (BDI) : activităţi de evaluare şi recenzie
▪ Coordonarea lucrărilor de absolvire (licenţă şi disertaţie): supervizarea elaborării
lucrărilor de finalizare a studiilor
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior

februarie, 2013 - prezent

Psiholog principal
Specialitatea: Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
Angajator:
Cioara Corneliu-Marius – Cabinet Individual de Psihologie, 410520 Oradea, str. 12
Octombrie, nr. 7, jud. Bihor
Competenţe şi activităţi principale:
▪ evaluare şi selecţie profesională:
- cunoaşterea profilului psihologic al candidaţilor la ocuparea unor funcţii/posturi;
- raportarea profilului psihologic al candidaţilor la cerinţele psihologice ale postului;
- avizarea psihologică a candidaţilor;
▪ analiza psihologică a activităţii;
▪ analiza şi prevenirea accidentelor de muncă;
▪ identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice
individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională;
▪ cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului;
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▪ asistenţa psihologică a persoanelor care execută pedepse privative de libertate şi a
altor categorii de persoane, conform legislaţiei în vigoare şi competenţelor
profesionale;
▪ diagnoză şi intervenţie organizaţională;
▪ managementul stresului;
▪ managementul situaţiilor de criză şi negocierea;
▪ asigurarea psihologică a situaţiilor operative;
▪ asigurarea suportului psihologic al misiunilor şi activităţilor specifice;
▪ cercetarea metodologică;
▪ formarea şi (re)orientarea pe ruta profesională;
Tipul sau sectorul de activitate: Liberă practică - Psihologie aplicată

2017 – prezent

Preşedinte al Filialei Teritoriale Bihor a Colegiului Psihologilor din România
Angajator:
Colegiul Psihologilor din România
Str. Stoian Militaru, nr. 71, sector 4, 040713 Bucureşti
Tel: 0372 793 198
www.alegericpr.ro
Responsabilităţi principale:
▪ asigurarea funcţionării Filialei Bihor a Colegiului Psihologilor din România
▪ reprezentarea Preşedintelui colegiului în raza teritorială arondată filialei.
Tipul sau sectorul de activitate: Management - administraţie

mai, 2012 – iunie, 2016

Prodecan
Angajator:
Universitatea din Oradea / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Str. Universităţii, nr. 1, 410087 Oradea, jud. Bihor, România, www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Organizarea şi asigurarea funcţionării eficiente a administraţiei facultăţii
▪ Fundamentarea bugetului facultăţii, realizarea lui şi urmărirea execuţiei bugetare
▪ Managementul administrativ al evenimentelor la nivel de facultate
▪ Asistarea decanului în cadrul managementului strategic şi operativ al facultăţii
▪ Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel de facultate şi centralizarea rezultatelor
acesteia
▪ Asigurarea suportului logistic, tehnic şi administrativ pentru desfăşurarea în condiţii normale
a procesului didactic din facultate
▪ Coordonarea personalului din subordine
▪ Gestionarea problemelor studenţeşti
▪ Gestionarea patrimoniului aflat în administrarea facultăţii

Alte activităţi:
▪ Membru în Consiliul Cercetării de pe lângă Consiliul de administraţie al Universităţii
din Oradea
▪ Membru în Comisia de Resurse materiale şi patromoniu de pe lângă Consiliul de
administraţie al Universităţii din Oradea
Tipul sau sectorul de activitate: Conducere executivă - Învăţământ superior
mai, 2015 – septembrie, 2016

Cercetător ştiinţific - Grant CNCSIS- Idei-Proiecte de cercetare exploratorie cu titlul „Modificarea
distorsiunilor atentionale: Efecte fiziologice, alternative de mecanisme ale schimbarii si moderare
genetică” - PN-II-ID-PCE-2012-4-0498. Director de proiect: Andrei C. Miu.
Angajator:
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Laboratorul de Neuroştiinţe Cognitive
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
www.ubbcluj.ro, http://www.cognitive-neuroscience.ro
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Responsabilităţi principale:
▪ Conceperea şi implementarea de studii ştiinţifice în domeniul distorsiunilor atenţionale în
anxietate;
▪ Culegere, prelucrare şi interpretare de date empirice
▪ Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul diverselor reuniuni ştiinţifice
▪ Publicarea rezultatelor activităţii de cercetare
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare-inovare
februarie, 2015 – august, 2016

Psiholog sportiv la Lotul Olimpic de Judo Masculin – Seniori al României.
Angajator:
Federaţia Română de Judo
str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, cod postal 020954, Bucuresti, România
www.frjudo.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Evaluare psihologică individuală prin prisma dimensiunilor psihice principale implicate în
performanţa sportive în general şi în disciplina sportive de ramură (judo) în particular;
▪ Activităţi specific pregătirii psihice pentru concurs;
▪ Servicii de consiliere individuală şi de grup pe probleme specifice (control emotional, susţinere
motivaţională, concentrare, autocunoaştere, dezvoltare a încrederii, etc. )
▪ Sevicii de consultanţă pentru antrenori pe teme de comunicare eficientă cu sportivii în
momente cheie ale competiţiei, învăţare motrică, stimulare motivaţională, abordare
individualizată etc.
Tipul sau sectorul de activitate: Liberă practică - Psihologie aplicată

aprilie, 2013 – noiembrie, 2015

Psiholog / Responsabil activităţi partener / membru în echipa de management
În cadrul proiectului Eficientizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesionalăa elevilor prin
metode computerizate (beneficiar SC Cognitrom SRL în parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Psihologilor Şcolari) – POSDRU/160/2.1/S/139788, nr. contract 3762/31.03.2014
Angajator:
Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari
Str. Richard Wagner, nr. 2, Oradea, jud. Bihor, România, www.anps.ro,
Responsabilităţi principale:
▪ Elaborarea strategiei de management
▪ Constituirea echipei de implementare
▪ Selecţia consilierilor de orientare în carieră
▪ Selecţia grupului ţintă
▪ Elaborarea metodologiei de construcţie şi validare a instrumentelor de consigliere şi orientare
profesională a elevilor
▪ Elaborarea de material support în sprijinul activităţilor de consigliere şi orientare
Alte activităţi:
▪ Promovarea proiectului
▪ Încheierea acordurilor de parteneriat
▪ Raportare tehnică şi financiară
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare-inovare

iunie,2011;
noiembrie, 2011;
aprilie,2012

Expert formare tutori (expert pe termen scurt)
Angajator:
Universitatea din Oradea / Proiectul strategic „Programul de practică pentru studenţi. Protecţia
copilului – de la teorie la practică”, proiect finanţat din Fondul Social European Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957,
www.practipass.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Organizarea stagiilor de pregătire a tutorilor şi a coordonatorilor tutori
▪ Elaborarea şi susţinerea cursului „Aplicarea în practică a instrumentelor de lucru”
▪ Elaborarea rapoartelor de activitate
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Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi de formare profesională

2007-2008

Director de proiect
Angajator:
Universitatea Babeş-Bolyai / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei / Catedra de
Psihologie. Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România,
www.ubbcluj.ro, www.psychology.ro
Responsabilităţi principale: Implementarea grantului TD-PN II, cod CNCSIS 338/2007, cu titlul Rolul
inconştientului cognitiv în geneza emoţiilor: organizare de studii experimentale, culegere de date,
prelucrari de rezultate, elaborarea de rapoarte de cercetare, diseminarea rezultatelor
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare ştiinţifică

2002-2006

Asistent universitar
Angajator:
Universitatea din Oradea / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Departamentul de Psihologie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087 Oradea, jud. Bihor, România, www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Activităţi didactice: susţinerea de seminarii la disciplinele Psihologie cognitivă,
Fundamentele psihologiei, Psihologie judiciară şi Psihologia sportului
▪ Activităţi de cercetare ştiinţifică: realizare de studii ştiinţifice, publicare de articole de
specialitate, susţinere de lucrări la manifestări ştiinţifice
Alte activităţi:
▪ Îndrumător de an pentru studenţii specializării Psihologie – activităţi de consultanţă
şi orientare în carieră a studenţilor, consultanţă asupra dinamicii pieţei muncii de
profil, raportarea profilului de personalitate al viitorilor absolvenţi la solicitările pieţei
muncii
▪ Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională a studenţilor
desfăşurate în cadrul Centrului de Consiliere Psihologică, Informare şi Orientare
Şcolară şi Vocaţională „Ego Plus”, de pe lângă Departamentul de Psihologie din
cadrul Universităţii din Oradea
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior

2000-2002

Preparator universitar
Angajator:
Universitatea din Oradea / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / Departamentul de Psihologie
Str. Universităţii, nr. 1, 410087 Oradea, jud. Bihor, România, www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Activităţi didactice: susţinerea de seminarii la disciplina Psihologie cognitivă
▪ Activităţi de cercetare ştiinţifică: realizare de studii ştiinţifice, publicare de articole de
specialitate, susţinere de lucrări la manifestări ştiinţifice
Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2002-2008

Doctor în Psihologie
Instituţia de învăţământ: Universitatea Babeş-Bolyai / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Discipline studiate: Specificul şi rolul biasărilor atenţionale în anxietatea nonclinică, Cogniţie şi emoţie
Competenţe dobândite: Aptitudini de cercetare ştiinţifică avansată (în domeniul psihologiei)

2000-2001

Masterat în Consiliere Psihologică
Instituţia de învăţământ: Universitatea Babeş-Bolyai / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
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Discipline studiate:Consiliere psihologică, Psihoterapii cognitive, Consiliere vocaţională / Deprinderi
fundamentale de consiliere şi psihoterapie, abilităţi de orientare vocaţională
Competenţe dobândite: Deprinderi fundamentale de consiliere, tehnici de asistenţă a clientului, abilităţi
de intervenţie (profilactică, curative şi de optimizare) asupra comportamentului şi personalităţii umane
1996-2000

Psiholog / Licenţiat în Psihologie
Instituţia de învăţământ: Universitatea din Oradea / Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Examen de
licenţă susţinut la Universitatea Bucureşti / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Discipline studiate:Psihologie experimentală, Psihodiagnostic, Psihologie socială, Psihologia vârstelor,
Psihologie cognitivă, Psihologie judiciară, Psihologia educaţiei, Psihologia sportului, Psihiatrie şi
psihopatologie
Competenţe dobândite: Abilităţi de descriere, explicare şi intervenţie primară asupra comportamentului
şi personalităţii umane;

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Limba engleză

B2

C1

C1

B2

B2

Limba franceză

B1

B1

B1

A2

A2

B1

B1

B1

A2

A2

Limba spaniolă

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ Asertivitate, empatie, sociabilitate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Capacitate de coordonare şi organizare a echipei, echitate

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice
Permis de conducere

▪ Solicitudine, adaptabilitate, toleranţă la frustrare

▪ Microsoft Office (Word, Excell, Power Point), SPSS, internet
▪ Categoria B

Semnătura
_________

20.04.2018
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