
 

Departamentul de Științe ale Educației (DSE) din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie aniversează 20 de ani. Cu acest prilej vor fi derulate Conferințele Alumni, conferințe 

în care absolvenții departamentului vor susține o prelegere studenților, îi vor inspira cu 

parcursul lor, cu ideile și expertiza lor actuală. 

 

În ciclul manifestărilor aniversare dedicate celor 20 de ani ai Departamentului de Științe 

ale Educației, Ana-Simona Negomireanu - Conferințele alumni, 20 martie, ora 18.00, sala 305: 

Analiza nevoilor educaționale la nivelul comunității și al organizațiilor.  

 

 

Ana-Simona Negomireanu  este asistent de cercetare în pedagogie, în cadrul 

Institutului Român de Educație a Adulților,  și referent de specialitate II in domeniul Științelor 

Educației, Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de siguranță Jebel. 

A absolvit specializarea  Pedagogie  din cadrul Departamentului de Științe ale Educației 

în anul 2014 și programul de master  Management educațional și dezvoltare curriculară din 

cadrul aceluiași departament. 

Face parte din echipa IREA din iarna anului 2015 și a fost implicată în activități de 

cercetare sau de proiectare și implementare a  activităților educaționale  în cadrul proiectelor:  

PEEBLE, OER-up,  STRAIGHTEN BASIC SKILLS ,  UISEL,  Festivalul  Șanselor  Tale 

(coordonator) și  Educat-Format-Implicat (asistent proiect). 

A inițiat organizarea evenimentului: Săptămâna literaţiei 2015, activitate desfăşurată în 

parteneriat cu Asociaţia Seniorilor din Timişoara, activitate pe care intenționează să o păstreze 

ca o tradiție a IREA.   

În prezent,  are un rol extrem de activ, ca specialist educațional  în  proiectarea și 

implementarea tuturor activităților de învățare din cadrul  proiectului: Centre Comunitare de 

Învățare Permanentă - O abordare Integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale 

si educaţionale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României. 

Totodată, coordonează ca manager de proiect, pentru prima dată în cadrul organizației , 

un proiect de mobilitate pentru lucrătorii  de tineret împreună cu 7 țări partenere.  

Datorită  contribuției sale la asigurarea calității în spațiul educațional românesc, a fost 

desemnată persoana resursă în cadrul rețelei naționale CALIEDU, din care IREA face parte. 


