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Curriculum vitae  
Europass  

    

     

Informaţii personale     

Nume / Prenume SECELEANU ANDRA    

Adresă(e)     

Telefon(oane) 0241662520 Mobil: 0722680346  0722680346 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)    

E-mail(uri) andraseceleanu@andreisaguna.ro    
     

Naţionalitate(-tăţi) Română    
     

Data naşterii 24 iulie 1972    
     

   

Experienţa profesională 
    

• Perioadă  2013 - prezent 
   

• Funcție Profesor universitar, Atestat de abilitare in domeniul relațiilor internaționale și studii europene 
(OM5834/27.12.2017 

   

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea şi elaborarea de cursuri şi seminarii la specializarea Psihologie, 
disciplinele  Laborator de comunicare, Patologie comunicationala. Desfăsurarea activităților 
de elaborare a curriculumului, activitatilor de  formare, de predare și instruire, precum și 
activitati de evaluare a formării. Folosirea metodelor moderne de predare/instruire: prezentari 
multimedia, table interactive, facebook, blog, platforme educationale de tip Moodle. 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța  
   

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învățământ superior 
   

• Perioadă   Din octombrie 2010 - prezent 
   

• Funcție  Prorector 
   

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Prorector pentru Programe de învățământ și managementul calității  
   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța  
   

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învățământ superior 
   

 

 

   

• Perioadă   Din octombrie 2011 - prezent 
   

• Funcție  Expert ARACIS comisia C4: Științe sociale, politice și ale comunicării  
   

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea în peste 20 de echipe de evaluare a programelor de studiu de licenta si de masterat, 
   

• Numele şi adresa angajatorului  ARACIS 
   

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învățământ superior 
   

 

 

   

• Perioadă  2010 - 2013 
   

• Funcție Conferentiar universitar 
   

mailto:andraseceleanu@andreisaguna.ro
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• Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea şi elaborarea de cursuri şi seminarii:  Epistemologia comunicării, Patologie comunicaţională 
participarea la activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică şi psihopedagogică, proiectarea şi utilizarea 

strategiilor educaţionale moderne, folosirea  resurselor specifice  noilor tehnologii educationale 
îndrumător lucrări de licenţă și disertație, membru în comisiile de licență și admitere, îndrumător activități 

de practică. 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța  
   

  
   

• Perioadă  2004-2010 
   

• Funcție Director pentru calitatea învăţământului 
   

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Realizarea si implementarea politicilor de calitate 
Realizarea  metodologiei de evaluare a calităţii 
Realizarea indicatorilor de calitate 
Realizarea dosarelor de acreditare si autorizare pentru învăţământ de licenţă şi master 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învăţământ universitar    

     

• Perioadă   2003-prezent    

• Funcție Director    

• Principalele activităţi şi responsabilităţi - Coordonarea activităţii centrului: sondaje electorale, studii de piaţă, studii de audienţă, realizate de o 
echipă multidisciplinare formata din sociologi, psihologi, politologi, economişti (10 experţi permanenţi) 
- Training pentru echipele de operatori 
- Realizarea metodologiei de lucru 

   

• Numele şi adresa angajatorului Centrul de  Studii si Anchete Socio-Umane – Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanța    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetare    

     

• Perioadă   2002– 2010    

• Funcție Lector universitar doctor    

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea şi elaborarea de cursuri şi seminarii:  Teoriile comunicării, Metode experimentale in ştiintele 
socio-umane 
Participarea la activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică şi psihopedagogică 
Proiectarea şi utilizarea strategiilor educaţionale moderne 
Folosirea  resurselor specifice  noilor tehnologii educationale 
Îndrumător lucrări de licenţă și dizertație 
Membru în comisiile de licență și admitere 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta     

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învăţământ universitar    

     

• Perioadă  1998-2002    

• Funcție Asistent universitar    

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea de cursuri seminarii 
Îndrumător de practică al studenţilor 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Învăţământ universitar    

     

Experienţa in proiecte     

• Perioadă  2018-2020    

• Funcție Medierea  - politică publică eficientă în dialogul civic    
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Expert de comunicare    

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Andrei Saguna din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate POCA, cod SMIS 112412    

     

• Perioadă  2018-2020    

• Funcție Dezvoltare personala  si stagii de practica     

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Expert de practica    

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Andrei Saguna din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate POCU, cod SMIS 108971    

     

• Perioadă  2015    

• Funcție 
Evaluator program 

   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

evaluare programe de invatamant superior in domeniul stiintele comunicarii    

• Numele şi adresa angajatorului ARACIS    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate 
POSDRU/155/1.2/S/141894 proiect  „Dezvoltarea si consolidarea culturii calităţii  la nivelul sistemului 

de învăţământ superior românesc – QUALITAS 

 

   

  

   

• Perioadă  2014-2015    

• Funcție 
Coordonator orientare şi consiliere  

   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonează activitățile de orientare și consiliere;Participă la elaborarea metodologiilor, materialelor și 
instrumentelor de orientare și consiliere necesare 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Andrei Saguna din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate 
POSDRU/161/2.1/G/139064 „Reţeaua de practică economică CAREER.HUB” 

   

  

   

• Perioadă  2015    

• Funcție 
Coordonator orientare şi consiliere  

   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonează activitățile de orientare și consiliere;Participă la elaborarea metodologiilor, materialelor și 
instrumentelor de orientare și consiliere necesare 

   

• Numele şi adresa angajatorului COREX    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate 
”Servicii integrate de informare, consiliere și formare profesionala a persoanelor fără loc de muncă, in 

meserii din domeniile turismului, alimentatiei publice si artizanatului” POSDRU/125/5.1/S/133980 

   

  

   

• Perioadă  2015    

• Funcție 
Coordonator formare  

   

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonează activitățile de formare pentru ocupatiile Mediator social si Agent de ocupare    

• Numele şi adresa angajatorului AJOFM Arges    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate POSDRU/124/4.2/S/132177, Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020     

• Perioadă  2015    

• Funcție Formator    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Am sustinut cursuri de formare profesională pentru funcționarii publici  
 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Formare acreditata ANFP pentru ”Transparenta deciziilor publice, comunicare si reguli de acces la informatiile 
legale” , ”Managementul proiectelor europene” 
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• Perioadă  2015    

• Funcție Expert consiliere in cariera    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonează activitățile de orientare și consiliere;Participă la elaborarea metodologiilor, materialelor și 
instrumentelor de orientare și consiliere necesare 

   

• Numele şi adresa angajatorului Loop Operations SRL    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate POSDRU/161/2.1/G/139758, “Drept la practica!”    

     

• Perioadă  2013-2015    

• Funcție Manager de proiect    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Managementul proiectului  "University collaboration network at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET", 
val. 350.000 euro, parteneri ai U.A.S.: Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk 
(Turcia), Universitatea Internaționalã a Mãrii Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administratie 
Publicã de pe lângã Presedintele Republicii Moldova, Chisinãu (Moldova). 

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Andrei Saguna” din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Programul Operational Transnational Bazinul Mãrii Negre 2007-2013    

  
 
 
 
 
 

   

     

• Perioadă  2011 - 2013    

• Funcție Manager de proiect pentru România    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Studii comparative de journalism, transferul rezultatelor către practicieni și studenți prin intermediul unei 
platforme on-line 

   

• Numele şi adresa angajatorului Università della Svizzera Italiana, Lugano    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Cercetare în cadrul proiectului European Journalism Observatory (EJO), finantat de SCOPES, Elvetia,     

     

• Perioadă  2011-2014    

• Funcție Expert educaţional    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea formării unui grup țintă de 5.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar     

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Andrei Saguna din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate POSDRU Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe Economice în societatea 
cunoaşterii 

   

     

• Perioadă  2006-2009    

• Funcție Expert    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

faza I (2006-2007) expert pentru România, elaborare raport de ţară cu privire la: date generale despre 
ţară, prezentarea sistemului audiovizual şi ICT şi a sistemului de asistenţă socială, identificarea bunelor 
practici in proiecte similare 
faza II (2007-2009) director de curs de formare,  derulat la Napoli şi la Bucureşti 
elaborarea curriculei 
elaborarea metodologiei de evaluare 
elaborarea unui ghid de bune practici 

   

• Numele şi adresa angajatorului Consorzio L’Ecole, Napoli, Italia    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Derularea de programe de training vocaţional în Bulgaria, Croaţia, România, Turcia, 2006-2009, in 
cadrul proiectului OPERA DGR 418/30/03/2006 (Fondul Social European) 

   

     

• Perioadă  2007-2009    

• Funcție Coordonator echipa    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Dezvoltarea competentelor pedagogice pentru profesorii de liceu 
Elaborarea pachetului metodologic de predare-învăţare 
Testarea modelului nou obţinut la clasele de liceu din judeţul Constanţa 
Elaborarea metodologiei de evaluare  
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Elaborarea unui ghid de bune practici 

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Şaguna”    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Docento Europeo: move’in science, (parteneri din IT, RO, BE, SK, LT, DE) 13648-2007-IT-COMENIUS-
CMP, , (instituţie coordonatoare Associazione SEND, Palermo, Italia) 
 

   

     

• Perioadă  2007    

• Funcție Membru în echipă    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Creşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la aspecte privind cultura aromână şi 
meglenoromână 
 Elaborarea de proiecte educaţionale cu privire la modalităţile de prezervare a patrimoniului cultural 
aromânesc aflat in pericol de a se pierde 

   

• Numele şi adresa angajatorului Fundaţia „Andrei Şaguna”    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate P5. Cultura aromână şi meglenoromână în spaţiul românesc, grant Administraţia Fondului Cultural 
Naţional, contract nr. 3/7.04.2007 

   

     

• Perioadă  2006    

• Funcție Coordonator echipă    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Întocmirea curriculei pentru stagiul de practică în domeniul relaţiilor publice 
realizarea trainingului pentru studenţi  

   

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Mobilitatea studenţilor pentru a dobândi cunoştinţe în domeniul relaţiilor publice şi a psihologiei 
organizaţionale prin plasament în organizaţiile Uniunii Europene, program Leonardo da Vinci, PL 
95185/S, grant ANPCDEFP 

   

     

• Perioadă  2005    

• Funcție Expert    

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Realizarea metodologiei de evaluare    

• Numele şi adresa angajatorului Institutul de Antropologie „Fr. Reiner”  al Academiei Române    

• Tipul activităţii/sectorul de activitate Educaţia Sexuală şi Planificarea familiei pentru fortificarea stării de sănătate a populaţiei,   Academia 
Română, Consiliul pentru granturile Academiei, contract 116/2005 
 

   

 

 
 

   

Educaţie şi formare     
 

    

Perioada 2011    

Calificarea / diploma obţinută Auditor intern    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare privind sistemul de management al calitatii conforme  cu ISO 9001:2008    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Atlas Research    

     

Perioada 2011    

Calificarea / diploma obţinută Auditor intern    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii in sistemul de invatamant 
superior  

   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Bureau Veritas    

     

     

Perioada 2010    
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Calificarea / diploma obţinută Formator    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare formatori    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul regional de dezvoltare Resurse Umane si Management social Constanta (acreditat CNFPA)    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesionala    

     

Perioada 2010    

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiecte    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor euorpene, scriere de proiecte    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul regional de dezvoltare Resurse Umane si Management social Constanta (acreditat CNFPA)    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesionala    

     

Perioada 2006    

Calificarea / diploma obţinută Formator    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asigurarea calităţii pentru furnizorii de formare profesionala – cerinţă a Uniunii Europene    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Român pentru Educaţie şi Calitate Europeană    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesionala    

     

Perioada 2003-2007    

Calificarea / diploma obţinută Doctor in filosofie, distincţia cum laude    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Epistemologie, Logica, Filosofia comunicării politice    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6    

     

Perioada 1994-1998    

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţele comunicării    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoriile comunicarii, Sistemul mass-media, Opinie publica    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5    

     

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)     

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare  
scrisă 

Limba engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine    

 

    

Competenţe şi abilităţi sociale -Relaţionare şi negociere 

- Munca în echipă 

 

   

 

    

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea echipelor de cercetare    

 

    

Competenţe şi aptitudini tehnice     
 

    

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte buna folosire a aplicatiilor Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet, SPSS , 
cunostinte operare Corel Draw  

   

 

    

Competenţe şi aptitudini artistice     
 

    

Alte competenţe şi aptitudini     
 

    

Permis(e) de conducere Categoria B    
 

    

Informaţii suplimentare Apartenenta la asociatii profesionale 
din 1998 – director programe, Fundaţia „Andrei Şaguna” Constanţa 

din 1998 – membru fondator, Asociaţia Română de Prietenie cu R.P. Chineză – filiala Constanţa 

din 1998 - membru Black See University Network 

din 2000 – membru  fondator – ASTRA – despărţământul „Andrei Şaguna” Dobrogea 

din 2006 - coordonator ERASMUS 

din 2006 - membru European Communication Research Association, ECREA 

din 2007 – secretar general, Asociaţia Română de Prietenie cu R.P. Chineză – filiala Constanţa 

din 2009 – membru International Communication Asociation, ICA 

din 2009 – membru International Association for Intercultural Communication Studies 
din 2011 – membru International Political Science  Association 
din 2012 – membru Eurasias Universities Union (EURAS) 
din 2015 – secretar general Reteaua Universitara UNIVER-SEA.NET 
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