
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, lect. univ. dr. Carmen Maria Țîru (contact: carmen.tiru@e-uvt.ro) va
prezenta tema: Profesorul ca facilitator în procesul de învățământ: între profesie și artă, 8.05,
ora 14.40, A33.

Pregătirea de specialitate pe care a dobândit-o în domeniul Ştiinţelor Educaţiei a avut
ca prim pas absolvirea în anul 1996 a secţiei de educatori a Şcolii Normale „Ioan Slavici”
Satu Mare. După finalizarea liceului, a fost timp de un an școlar (septembrie 1996-septembrie
1997) educatoare titulară la Grădiniţa cu Program prelungit Unio, Satu Mare. A urmat apoi
absolvirea în anul 2001 a cursurilor de licență ale Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, secţia
Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universității de Vest din Timişoara și a celor postuniversitare,
respectiv a Cursului Postuniversitar de Psihologia Educaţiei Adulţilor, în același cadru
instituțional menționat anterior . În anul 2002 s-a înscris la cursurile şcolii doctorale în Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeş -
Bolyai” Cluj-Napoca. Sub coordonarea Prof. univ. dr. Ionescu Miron, în anul 2009 a dobândit
titlul de doctor în științele educației, cu teza de doctorat: „Educaţia adulţilor–componentă a
sistemului de învăţământ românesc”. În anul 2012, a absolvit cursurile Masteratului de
Economie Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Departamentul de
Sociologie din Universitatea de Vest din Timișoara.

Parcursul profesional ulterior absolvirii facultății, a inclus o dimensiune de cercetare
în educația adulților, având funcția de cercetător științific în cadrul Institutului Român de
Educația Adulților din Timișoara (septembrie 2001 – iulie 2002) și una didactică, având
următoarele funcții în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din



cadrul Universității de Vest din Timișoara: preparator universitar (martie 2003-martie 2004),
asistent universitar (aprilie 2004-martie 2013) și lector universitar (aprilie 2013-prezent).

Principalele domenii profesionale de interes sunt pedagogie generală, educație
interculturală și educația adulților. În demersul de perfecționare științifică, activitatea i s-a
materializat și în publicarea a peste 20 articole în reviste de specialitate din țară și străinătate,
coautor a mai multor cărți și capitole de carte, a unui suport de curs și al unui ghid de practică
pedagogică pentru învățământul preprimar. De asemenea, experiența de cercetare în domeniul
științelor educației a fost valorificată și dezvoltată în mai multe echipe de cercetare ale unor
proiecte naționale prin diverse responsabilități specifice, dintre care cele mai recente sunt:
asistent activități practică, în Proiectul Practica pentru studenții în științele sociale-
POSDRU/189/2.1/G/156168 (iulie-decembrie 2015) și consilier specialitate psihopedagog,
membru în echipa P2 FNAP-IP în cadrul proiectului Formarea competențelor pentru șanse
egale la educație - POSDRU/ID 137857 (februarie-septembrie 2015).


