
CURRICULUM VITAE 
 

  Date personale: 
   

Numele:               GHERGUŢ 

Prenumele:          ALOIS 
Data naşterii:      17 decembrie 1965 
Sexul:                  masculin 
Naţionalitatea:     română 
Locul de muncă:      Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554  
telefon +40-232-201296, fax: +40-232-201128 

E-mail:             alois@uaic.ro 
Web:                      http://www.psih.uaic.ro/organizare/dsted/GhergutAlois.htm  
 
 

Educaţie/Formare: 

 

A. 

 1997-2001, studii doctorale; din 2001, Doctor în Ştiinţele Educaţiei la 
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi cu tema: Integrarea copiilor cu cerinţe educative 
speciale în structurile învăţământului de masă, coordonator științific prof. dr. 
George Văideanu. 

 Absolvent cu titlul de master al Modulului de Studii aprofundate, profilul 
Sociopsihopedagogie, specializarea Educaţie integrată, Universitatea "Al. I. 
Cuza" Iaşi, promoţia 1997. 

 Licenţiat în Psihopedagogie, profilul Sociopsihopedagogie, specializarea 
Psihopedagogie specială, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de 
Filosofie,  promoţia 1996. 

 
 

B. 

 În perioada 23 octombrie-2 noiembrie 2003, am urmat programul de pregătire 
postuniversitar Prevention and Intervention in Child Maltreatment: 
Development and Asessment of Programs, organizat de Universitatea de 
vest Timişoara şi Divizia de Programe Ştiinţifice a NATO. 

 În perioada iulie 1999 – decembrie 2000, am urmat cursurile de pregătire în 
domeniul metodelor de predare bazate pe dezvoltarea gândirii critice - RWCT - 
Reading & Writing for Critical Thinking -  organizat de International Reading 
Association USA, National-Louis University, Evanston, SUA, The College of 
William & Mary, Virginia, SUA. 

 9-11 februarie 1994, 16-18 martie 1994, 11-13 aprilie 1994, 4-5 iunie 1995, 28-
30 septembrie 1995, 13-14 octombrie 1995, cursurile efectuate de Support 
Center, SUA si National Association of Social Workers SUA, pe probleme de 
management pentru organizaţii neguvernamentale (Managementul NGO-
urilor). 

mailto:aloisuaic.ro
http://www.psih.uaic.ro/organizare/dsted/GhergutAlois.htm
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Activitatea profesională: 

  

A. Universitară: 

A.1. Didactică: 

 Din 2013 profesor universitar titular la Departamentul de Științe ale Educației, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. 

 2005-2013, conferentiar universitar titular la Catedra de Psihologie medicală şi 
Psihopedagogie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea 
"Al. I. Cuza" Iaşi. 

 2001-2005, lector titular la Catedra de Psihologie medicală şi Psihopedagogie, 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. 

 1999-2001, asistent titular la Catedra de Psihologie medicală şi 
Psihopedagogie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea 
"Al. I. Cuza" Iaşi. 

 1996-1999, preparator la Catedra de Pedagogie, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. 

 

A.2. Executivă: 

 Din 2012, prodecan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi (coordonare activitate științifică și programe de 
masterat). 

 2008-2012, director al Departamentului de cercetare din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. 

 2003-2012, cancelar al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. 

 

B. Extrauniversitară: 

 1996-1999, profesor asociat la Şcoala Normală “V. Lupu” Iaşi, Şcoala 
postliceală de psihopedagogie şi asistenţă socială. 

 Din anul universitar 2000-2001 profesor asociat la Colegiul universitar de 
institutori.  

 1997-2001, consultant independent al Fundaţiei Soros pentru o Societate 
Deschisă. 

 Din mai 1999, formator în cadrul Asociaţiei RENINCO România (direcţii de 
formare: psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, educaţie integrată, 
managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi design-ul proiectelor 
de intervenţie psihopedagogică). 

 Din ianuarie 2000, formator naţional al Centrului Educaţia 2000+ Bucureşti 
(direcţii de formare: didactica pentru didacticieni, metode de învăţare 
interactivă bazate pe dezvoltarea gândirii critice, educaţie integrată). 
Reconfirmarea statului de formator al CEDU 2000+ în septembrie 2003. 

 Din decembrie 2000, formator naţional în Programul RWCT - Reading & 
Writing for Critical Thinking (cursuri de training în domeniul metodelor de 
predare-învăţare bazate pe dezvoltarea gândirii divergente/critice). 
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Activitate științifică: 
 
A. Manifestări științifice internaţionale (selectiuni): 

 24-25 mai, 2013, Istanbul, Turcia, 4th World Conference on Psychology, 

Counselling & Guidance (www.wcpcg.org), organizată de Kultur University Istanbul. 
Am prezentat lucrarea: Aspects Related to the Educational and Vocational Guidance 
of Intellectually Impaired Students. 

 25-26 aprilie, 2013, Bucureşti, International scientific conference on eLearning 

and software for education. Quality and Efifciency in e-Learning 
(http://www.elseconference.eu/). Am prezentat lucrarea: Teaching management and e-
learning tools for collaborative working in inclusive education (coautor). 

 30 noiembrie, 2012, Katerini, Grecia, Conference Facilitating Inclusive Education 

and Supporting the Transition Agenda (FIESTA); Understanding and managing 

Transition (http://fiesta-project.eu/coming-soon/; http://fiesta-
project.eu/web/sites/default/files/FIESTA_Conference_Programme_30_November_20
12.pdf). Am susţinut workshop-ul Managing Transition – Collaborative working.  

 15-18 noiembrie, 2012, Iasi, Romania International Conference: Professional 

Development of Teachers from Kindergarten and Primary School 

(https://sites.google.com/site/pdtkps2012/home). Am prezentat lucrarea: About 
Support Strategies for Teachers Involved with Inclusion in Romania; Strengths and 
Weaknesses. 

 1-4 februarie, 2012, 4th World Conference on Educational Sciences, University of 
Barcelona, Barcelona – Spain (www.wces.info). Am prezentat lucrarea: Inclusive 
Education versus Special Education on Romanian Educational System. 

 27-30 octombrie, 2011, Bucuresti, Romania, 2nd edition of International Conference 

“Psychology and the realities of the contemporary world” 
(http://www.psiworld.ro/), organizata de Societatea română de psihologie 
experimentală aplicată si Universitatea din București. Am prezentat lucrarea: 
Qualitative Analysis about Inclusion in Romanian Regular Schools (coautor Mihaela 
Ciobanu Grasu). 

 19-22 octombrie, 2011, Istanbul, Turcia, 2nd edition of International Conference on 

Education and Educational Psychology (ICEEPSY) 
(http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=47). Am prezentat lucrarea: National 
Policies on Education and Strategies for Inclusion; Case Study – Romania. Am fost 
moderatorul unei sectiuni de prezentare lucrari. 

 7 -9  iulie 2011, a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Științe ale Educației 
(ICSED 2011, http://www.usv.ro/icsed/), organizată de Universitatea “Ştefan cel Mare” 
Suceava. Am susținut workshop-ul cu tema: Managementul şi designul proiectelor 
educaţionale. 

 2-5 decembrie, 2010, Kyrenia, Cipru, International Conference on Education and 

Educational Psychology (ICEEPSY) (http://www.iceepsy.org/default.asp). Am 
prezentat lucrarea: Education of Children with Special Needs in Romania; Attitudes 
and Experiences. 

 11-14 iulie, 2010, Riga, Letonia, Conference Embracing Inclusive Approaches for 

Children and Youth with Special Education Needs 
(http://www.cec.sped.org/Content/NavigationMenu/ProfessionalDevelopment/RIGA201
0Conference), organizată de CEC (Council for Exceptional Children), Latvian Ministry 
of Education and Science, Latvian National Commission for UNESCO, Open Society 
Institute, UNICEF. Am prezentat lucrarea: Inclusive Education in Romania: Theoretical 
perspectives and practical relevance. 

http://www.wcpcg.org/
http://www.elseconference.eu/
http://fiesta-project.eu/coming-soon/
http://fiesta-project.eu/web/sites/default/files/FIESTA_Conference_Programme_30_November_2012.pdf
http://fiesta-project.eu/web/sites/default/files/FIESTA_Conference_Programme_30_November_2012.pdf
http://fiesta-project.eu/web/sites/default/files/FIESTA_Conference_Programme_30_November_2012.pdf
https://sites.google.com/site/pdtkps2012/home
http://www.wces.info/
http://www.psiworld.ro/
http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=47
http://www.usv.ro/icsed/
http://www.iceepsy.org/default.asp
http://www.cec.sped.org/Content/NavigationMenu/ProfessionalDevelopment/RIGA2010Conference
http://www.cec.sped.org/Content/NavigationMenu/ProfessionalDevelopment/RIGA2010Conference
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 21-25 aprilie, 2010, Antalya, Turcia, 1st World Conference on Psychology, 

Counselling & Guidance (www.wcpcg.org), organizată de Academic World 
Education & Research Center. Am prezentat lucrarea: Analysis of inclusive education 
in Romania; results from a survey conducted among teachers.  

 18-21 iunie, 2008, Marmaris, Mugla, Turcia, 2nd International Conference on Special 

Education Sharing knowledge & experience around the world organizată de 
Anadolu University Eskişehir (http://icose2008.anadolu.edu.tr). Am fost acceptat cu 
lucrarea Inclusion of children with special needs in the mainstream school system and 
social life; attitudes and experiences in Romania. 

 10-12 septembrie, 2007, International Conference: Education for all; equal 

opportunities for disabled students and graduates. Young people with 

disabilities – access to higher education and integration into the labor market, 
organizată de Universitatea din Varşovia (http://www.disability.uw.edu.pl/index.php). 
Am susţinut lucrarea cu titlul: The Differentiate Education and Learning by 
Cooperation in the Inclusive School. 

 În perioada 25 februarie-1 martie 2006, am participat la seminarul organizat de 
Institutul Raffaele Gorjux din Bari, Italia în cadrul programului Comenius 2.1. 

INNOCENT – Integration of socially excluded and migrant workers’ children into 

education through intercultural competence. Am susţinut o conferinţă cu tema 
“School integration of minorities’ children in Romania”.  

 31 iulie, 2003, Iași, Conferinţa internaţională „Delincvenţa juvenilă – analize şi 

perspective” organizată de Asociaţia La Tenda – Centro di Solidarieta, Salerno, 
Italia. Am susţinut conferința cu tema: Şanse de (re)integrare socială şi profesională a 
tinerilor delincvenţi în perspectiva realităţilor sociale ale ţării noastre. 

 22-23 iunie 2001, Workshop On Modern Methods in Stomatological Teaching; 
tema Methods for Critical Thinking Development of stomatological students, 
manifestare internaţională sub egida Consiliului Europei organizată de Universitatea 
de Medicină şi Farmacie Iaşi. 

 

B. Programe, proiecte, granturi de cercetare ştiinţifică: 

 16.05.2011-30.10.2013, expert didactica specialitatii, în cadrul proiectului: Calitate, 

inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 

învățământul superior, Contract: POSDRU/87/1.3/S/63709, beneficiar Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 1.09.2010-31.08.2013, expert-formator în cadrul proiectului: Retea interregionala de 

formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învatamântul 

preuniversitar, Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391 (http://www.rifse.uaic.ro/). 

 1.04.2010-31.03.2013, expert pe termen lung în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/49944: Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea 

impactului cercetării  prin programe post-doctorale, derulat la nivelul UAIC 
(http://www.postdoc-uaic.ro/). 

 01.10.2008-01.12.2011, coordonator al componentei de psihopedagogie din cadrul 

Grantului de cercetare PN II Parteneriate, ASISTYS-Sistem integrat de asistare 

pentru pacienţii cu afecţiuni neuromotorii severe, cod Proiect 3822, contract nr. 
12-122/01.10.2008. 

 2008-2010, membru în echipa de experti (cercetător principal II), in cadrul Proiectului 

de cercetare REPLY-Gaming Technology Platform for Social Reintegration, FP7, 
ICT, Grant agreement nr. 224047. 

 2008-2009, Membru în echipa de experţi al proiectului european ANED - Academic 

Network of European Disability experts VT/2007/005 (Human European 

http://www.wcpcg.org/
http://icose2008.anadolu.edu.tr/
http://www.disability.uw.edu.pl/index.php
http://www.rifse.uaic.ro/
http://www.postdoc-uaic.ro/
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Consultancy), http://www.disability-europe.net/en/countries/Romania, finanţat de 
Uniunea Europeană, Programul FP7 „Science in Society”. 

 2007-2008, Director al grantului: Laborator multifuncţional pentru activităţi de 

educaţie specială/psihopedagogie specială (experimentarea şi aplicarea 

strategiilor şi metodelor de diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe 

speciale) dezvoltat în Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Programului de dezvoltare a laboratoarelor 
interdisciplinare pentru ciclul de licenţă din învăţământul superior. 

 2006-2007, Director al grantului: Laborator multifuncţional pentru experimentarea 

şi aplicarea strategiilor şi metodelor de predare-învăţare bazate pe tehnologii 

informatice, dezvoltat în Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Programului de dezvoltare a laboratoarelor 
interdisciplinare pentru ciclul de licenţă din învăţământul superior. 

 În perioada 28.07.2006-25.07.2008, coordonator al componentei de psihopedagogie 

în cadrul Grantului de cercetare nr. 69 CEEX-II-03/28.07.2006, Sistem de 

comunicare cu persoane cu handicap neuro-locomotor major – TELPROT. 

 Cercetare-acţiune Advocate of the People with Disabilities – Trening and Online 

Counselling Partnership, program desfăşurat de Fundaţia EuroEd şi Universitatea 
„Al.I. Cuza” Iaşi în cadrul programului Grundtvig 2 Project (Ref. No. 03-G2-71-IS-RO), 
în parteneriat cu instituţii din Polonia, Suedia şi Spania. 

 În perioada 2002-2004, membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS, cod 1407 

- Trăsături psihocomportamentale specifice relaţiilor interculturale, director de 
grant: prof. dr. Teodor Cozma. 

 octombrie 2001 – ianuarie 2002 - Analiza de situaţie – integrarea şcolară 

accelerată a copiilor cu deficienţe, proiect în cadrul cooperării Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării – UNICEF de sprijinire a Programului Naţional „Dezvoltarea resurselor 
umane pentru accelerarea integrării şcolare a copiilor cu deficienţe”, membru în echipa 
de coordonare. 

 1999-2001, coordonator al echipei de cercetare în cadrul grantului CNCSIS, cod 203: 

Proiectarea, promovarea si managementul unor strategii psihopedagogice  cu 

privire la introducerea pe scarã largã a educatiei integrate în sistemul de 

învătãmânt din tara noastrã, director de grant: prof. dr. Teodor Cozma. 

 Tema de cercetare: Formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul 

curriculum-ului personalizat, proiectat din perspectiva reformei învăţământului. 
Modul de perfecţionare prin curs-training şi aplicaţii, realizarea unei colecţii de 

materiale curriculare”, pentru domeniul ariilor academice, proiect finanţat de Fundaţia 
pentru o Societate Deschisă – membru în echipa de cercetare (1999-2000). 

 Tema de cercetare: Elaborarea, experimentarea şi implementarea de proiecte 

curriculare şi a unor strategii de formare iniţială si continua a profesorilor în 

perspectiva educaţiei interculturale, proiect finanţat de CNCSIS și Banca Mondială, 
membru în echipa de lucru (1998-2002). 

 Tema de cercetare: Strategia de formare şi consiliere a cadrelor didactice în 

domeniul  asistenţei psihopedagogice a copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte în 

arii  academice, artistice şi leadership, Proiect finanţat de CNCSIS, membru în 
echipa de cercetare (1996-1999). 

 

C. Membru în colectivele editoriale/redacţionale ale unor edituri/publicaţii: 

 Din 2012, membru in International Advisory Board of The European Journal of Social 
& Behavioural Sciences, eISSN: 2301-2218, http://www.ejsbs.c-
crcs.com/content.asp?Units_id=8. 

http://www.disability-europe.net/en/countries/Romania
http://www.ejsbs.c-crcs.com/content.asp?Units_id=8
http://www.ejsbs.c-crcs.com/content.asp?Units_id=8
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 Din 2011 membru în Consiliul editorial-Comitetul de lectură al Revistei de Psihologie a 
Academiei Române (http://www.revistadepsihologie.ipsihologie.ro/index.php/redactia).  

 Din 2010, membru în Reviewer Board of Jounal of Special Education and 
Rehabilitation (JSER), Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of 
Philosophy, Skopje, Republic of Macedonia (publicație indexata BDI) 
(http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=857&Item
id=76).  

 Din 2010, membru in comitetul științific al Analelor ştiinţifice ale Universităţii “Ștefan 
cel Mare” Suceava  – Ştiinţele Educaţiei 
(http://fsed.usv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=60). 

 Din 2009, membru in colegiul de redacţie al Analelor ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. 
Cuza” – Ştiinţele Educaţiei (publicaţie indexata in baze de date 
http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm). 

 Din 2008, membru în colegiul de redacţie al Revistei de ştiinţe ale educaţiei (Journal of 
Educational Sciences), Universitatea de Vest Timişoara (publicaţie cotată CNCSIS la 

categoria B din 2009) (http://www.resjournal.uvt.ro/redactia.html)  

 Din noiembrie 2007, coordonator al colecţiei de Ştiinţe ale Educaţiei la Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(http://www.editura.uaic.ro/site/colectii.php?id_co=col27) .  

 

D. Membru în comitetul ştiinţific al unor manifestări ştiinţifice internaționale:  

 Membru in comitetul stiintific al International Psychological Applications Conference 
and Trends (InPACT), 2-4 mai, 2015, Ljubljiana, Slovenia (http://inpact-
psychologyconference.org/scientific-committee/). 

 Membru in comitetul stiintific al International Congress on Clinical & Counselling 
Psychology (CPSYC), 1-4 decembrie 2014, Antalya, Turcia (http://www.cpsyc.org). 

 Membru în comitetul știițific al SGEM International Conferences on Social Sciences 
and Arts, 2-7 septembrie 2014, Albena-Varna, Bulgaria (http://sgemsocial.org/). 

 Membru in comitetul stiintific al International Psychological Applications Conference 
and Trends (InPACT), 4-6 aprilie, 2014, Porto, Portugalia (http://www.inpact-
psychologyconference.org). 

 Membru in comitetul stiintific al 4th edition of International Conference on Education 
and Educational Psychology (ICEEPSY), 2-5 octombrie 2013, Antalya, Turcia 
(http://www.iceepsy.org/). 

 Membru in comitetul stiintific al International Congress on Clinical & Counselling 
Psychology (CPSYC), 6-9 august 2013, Istanbul, Turcia (http://www.cpsyc.org). 

 Membru in comitetul stiintific al International Psychological Applications Conference 
and Trends (InPACT), 26-28 aprilie, 2013, Madrid, Spania (http://www.inpact-
psychologyconference.org).  

 Membru în comitetul ştiinţific al International Conference: Professional Development 

of Teachers from Kindergarten and Primary School 

(https://sites.google.com/site/pdtkps2012/home), 15-18 noiembrie, 2012, Iasi, 
Romania.  

 Membru in comitetul stiintific al 3rd edition of International Conference on Education 
and Educational Psychology (ICEEPSY), 10-13 octombrie 2012, Istanbul, Turcia 
(http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=62). 

 Membru in comitetul stiintific al International Psychological Applications Conference 
and Trends (InPACT), 24-26 mai, 2012, Lisabona, Portugalia (http://www.inpact-
psychologyconference.org).  

http://www.revistadepsihologie.ipsihologie.ro/index.php/redactia
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=857&Itemid=76
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=857&Itemid=76
http://fsed.usv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=60
http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm
http://www.resjournal.uvt.ro/redactia.html
http://www.editura.uaic.ro/site/colectii.php?id_co=col27
http://inpact-psychologyconference.org/scientific-committee/
http://inpact-psychologyconference.org/scientific-committee/
http://www.cpsyc.org/
http://sgemsocial.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.iceepsy.org/
http://www.cpsyc.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
https://sites.google.com/site/pdtkps2012/home
http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=62
http://www.inpact-psychologyconference.org/
http://www.inpact-psychologyconference.org/
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 Membru in comitetul stiintific al 2nd edition of International Conference on Education 
and Educational Psychology (ICEEPSY), 19-22 octombrie 2011, Istanbul, Turcia 
(http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=47). 

 Membru în comitetul ştiinţific a celei de-a X-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de 
Ștințe ale Educației (ICSED 2011, http://www.usv.ro/icsed/), organizată de 
Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 7 -9  iulie 2011. 

 Membru în comitetul ştiintific al Conferinţei internaţionale Delincvenţa juvenilă – 
analize şi perspective, organizată de Asociaţia La Tenda – Centro di Solidarieta, 
Salerno, Italia, iulie, 2003. 

 Membru în comitetul ştiinţific al Seminarului internaţional Educaţia pentru non-violenţă, 
organizat sub egida Consiliului Europei cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale din 
România, Bistriţa, 12-16 aprilie 2000. 

 

 

E. Varia 

 Membru in Board of reviewers la publicatiile conferințelor internaționale: 

o PSIWORLD 2011 (http://www.psiworld.ro/) 

o ICEEPSY 2011 (http://www.iceepsy.org/) 

o PSIWORLD 2012 (http://www.psiworld.ro/) 

 Referent științific în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat (Universitatea 
București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași).  

 Din 2010, nominalizat în Comisia națională pentru învățământ special din cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării. 

 

 

Membru în organizaţii/asociații academice și profesionale: 

 1994-2000, consilier în probleme de organizare şi activităţi educative la Organizaţia "Il 
Chicco", Napoli, Italia, Filiala Iaşi; 

 din 2000, membru în Asociaţia RENINCO România (Reţeaua Naţională de Informare 
şi Cooperare pentru Integrare Comunitară a Copiilor cu Cerinţe Educative Speciale). 
Din 2012 membru în consiliul de administrație al asociației. 

 2001-2003, consultant al Ministerului Educaţiei si Cercetarii privind programele de 
integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul obişnuit. 

 din martie 2002, membru în colectivul redacţional al Revistei „Mesagerul Sf. Anton” 
(revista de informare, opinie şi cultură cu apariţie internaţională, editată la Padova, 
Italia). 

 din Decembrie 2003, membru în The Virtual Community for Socrates-Grundtvig 

Project Actors, http://grundtvig.euproject.net/go.cfm?GroupId=381   

 din septembrie, 2004, membru în Asociaţia Psihologilor din Romania.  

 2005-2011, evaluator granturi al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS), comisia de Ştiinţe socio-umane. 

 Din ianuarie 2007, membru în Registrul de evaluatori ARACIS pe domeniul Ştiinţe ale 
Educaţiei (reacreditat în decembrie 2010). 

 Din septembrie 2011, membru in echipa de evaluatori granturi al Research Promotion 
Foundation (RPF) of Cyprus, Programul DIDACTOR. 

 

http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=47
http://www.usv.ro/icsed/
http://grundtvig.euproject.net/go.cfm?GroupId=381
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Domenii de interes: 

 Iniţierea unor proiecte de cercetare cu referire la evaluarea complexă și modalităţi de 
recuperare/realibilitare a persoanelor cu nevoi speciale;  

 Educaţie incluzivă și  integrare socială a persoanelor cu nevoi speciale.  

 Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică și socială. 

 Designul programelor de intervenţie psihopedagogică 

 Consiliere psihopedagogică 

 Management educaţional 
 
 

 

 

 
            Data             Semnatura 

    20.04.2016                 Alois Ghergut 


