Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Ciumăgeanu Mugur Daniel

Adrese
Telefoane
E-mail

ciumageanu@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

5 februarie 1971

Sex

Masculin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2009-2010
Formator acreditat CNFPA
Metodologie de formare adulți
Infoeducația – Formare profesională

2005
Competență în managementul serviciilor sociale
Management de proiect, management de servicii
Școala Română de afaceri, filiala București

2001-2006
Psihoterapie cognitivă și comportamentală (atestare COPSI 2008 – psiholog
specialist în specialitatea psihoterapie, cu drept de formare și supervizare – cod
06642)
Elemente teoretice și de intervenție clinică în domeniul terapiilor cognitive și
comportamentale
Asociația Românâ de Terapie Comportamentală și Cognitivă, în colaborare cu
Asociația Austriacă de Terapie Comportamentală și Cognitivă, calificare
recunoscută de Federația Română de Psihoterapie
1998-2002
Doctor în științe medicale
Psihiatrie, psihopatologie, intervenții clinice psiho-sociale, evaluare complexă
psihosocială
Teza de doctorat: Deficitul cognitiv în schizofrenie – perspectiva construcţiei sociale
(conducător ştiinţific Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu)
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” Timişoara, studii doctorale cu
frecvanță
1995-2002
Licenţă în psihologie (atestare COPSI 2008 – psiholog principal în specialitatea
psihologie clinică, cu drept de supervizare și formare – cod 06642)
Psihologie generală
Lucrare de licență: Măsurarea calității vieții în programele de reabilitare

psihosocială

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

1997-1998
Diploma de master
Studii postuniversitare în antropologie şi psihopatologie
Dizertaţie: Căile de recurs la îngrijire în psihiatrie: o perspectivă antropologică
Universitatea Pierre şi Marie Curie, Paris VI

1997-1998
Studii aprofundate
Studii postuniversitare de psihopatologie, psihanaliză şi semiologie
Dizertaţie: Deficitul colinergic şi schizofrenia
Universitatea Denis Diderot, Paris VII

1996-1997
Master în Educaţie Integrată
Disertaţie: Devianţa şcolară – studiu interinstituţional
Universitatea de Vest din Timişoara

1990-1996
Licenţă în Medicină Generală
Lucrare de licență: Particularități ale discursului moral în tulburările de anxietate
- medicină generală
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Pagina 2/5- Curriculum vitae
Mugur Ciumăgeanu

2015-prezent
Lector universitar doctor
Titular al disciplinelor de psihopatologie și psihologie clinică
Universitatea de Vest Timișoara
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Învățământ universitar

2012-2014
Conferențiar universitar doctor
Titular al disciplinelor de psihoterapie și neuroștiințe
Universitate Spiru Haret
Învățământ universitar

2009-2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen lung, proiectul „Oferte educaționale incluzive extracurriculare și
extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetațeniei active pentru
copii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale în învățământul
preuniversitar din România”, proiect finanțat prin POS DRU

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultant senior în elaborarea metodologiei de cercetare și formare în domeniul
educației pentru sănătate, trainer și comunicator public

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Programe educaționale

2003-prezent
Coordonator programe de training
Senior trainer, participant la designul noilor produse de formare, consultant în
proiectele de consultanţă organizaţională guvernamentale sau nonguvernamentale,
servicii de psihoterapie individuală și de grup
Asociaţia Română de Terapie Comportamentală şi Cognitivă
Psihoterapie/sănătate mintală

Decembrie 2007 – 2009

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator de proiect (2007-2008), RTA – counterpart (2008-2009), proiect de
înfrățire instituțională RO05IBOT02, consilier al Ministerului Sănătății Publice (2008)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare şi dezinstituţionalizarea persoanelor
cu probleme severe de sănătate mintală
- consultanţă pe dezvolatrea de servicii
- training
- elaborarea de manuale pe terapii comportamentale, managementul externării,
management de caz

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Ministerul Sănătății Publice
Sănătate mintală

2006-2008
Coordonator centru

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activitătilor de monitorizare, cercetare și implementare programe în
domeniul reformei serviciilor de sănătate mintală

Numele şi adresa angajatorului

Scoala Natională de Sănătate Publică si Managementul Serviciile de Sănătate –
Centrul National de Sănătate Mintală

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Administrație publică, Sănătate mintală
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2002-2006
Psiholog clinician
Evaluare psihiatrică psiho-socială, intervenţii psihoterapeutice de grup şi individuale,
coordonare de proiecte, organizare de evenimente şi trainiguri
Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof Dr. Alex. Obregia”, Bucureşti
Sănătate mintală

1999-2003; 2008-prezent
Asistent universitar, lector și conferențiar universitar
Seminarii de psihologia familiei, psihologia dezvoltării, cursuri de introducere în
psihoterapie, psihoterapii de grup, psihodiagnoză, sexualitate
Universitatea Tibiscus, Timișoara, Universitatea Banatul, Timișoara, Universitatea
de Vest, Timișoara,
Activitate didactică universitară

1998-2002
Doctorand cu frecvență în psihiatrie
Cercetare fundamentală, activitate clinică asociată asimilată cu activitatea de
rezidențiat în psihiatrie
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara, Clinica Psihiatrică
“Eduard Pamfil”, Timișoara
Cercetare, activitate clinică în domeniul psihiatriei

1997-1998
Medic intern (rezident) în psihiatrie
Activitate clinică în domeniul psihiatriei
Spitalul “Pitie-Salpetriere”, Paris
Sănătate, Psihiatrie

1992-prezent
Colaborator, facilitator, trainer

Activităţi şi responsabilităţi principale

Diverse colaborări în domeniul neguvernamental în domenii legate de educația
pentru sănătate, egalitatea de șanse, combaterea discriminării, dezvoltare
comunitară, dezvoltare organizațională, consultanță, formare continuă, dezvoltare
de servicii

Numele şi adresa angajatorului

Angajări pe proiecte în diferite organizații – Fundația Soros pentru o Societate
Deschisă, Centrul de Asistență Rurală, Centrul Euro-Regional pentru Democrație,
Fundația Edu 2000+, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociația pentru
Promovarea Femeii din România, Centrul de Resurse Juridice, Transparency
International, Asociația din România de Psihiatrie Comunitară, ARCA, ACCEPT,
Agenția de Monitorizare a Presei, Romanian Angeal Appeal etc.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Acțiune socială, sector neguvernamental
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

Utilizare
Utilizare
Utilizare
Utilizare
Utilizare
competentă a
competentă a
competentă a
competentă a
competentă a
C2
C2
C2
C2
C2
limbii
limbii
limbii
limbii
limbii
(Mastery)
(Mastery)
(Mastery)
(Mastery)
(Mastery)

Germană

Utilizare
competentă a
Utilizare
Utilizare
Utilizare
Utilizare
limbii
competentă a
independentă
independentă
independentă
C1
C2
B2
B2
B2
(Effective
limbii
a limbii
a limbii
a limbii
Operational
(Mastery)
(Vantage)
(Vantage)
(Vantage)
Proficiency)

Franceză

Utilizare
Utilizare
Utilizare
competentă a
Utilizare
competentă a
competentă a
Utilizare
limbii
competentă a
limbii
limbii
independentă
C1
C2
C1
C1
B2
(Effective
limbii
(Effective
(Effective
a limbii
Operational
(Mastery)
Operational
Operational
(Vantage)
Proficiency)
Proficiency)
Proficiency)
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

- spiritul de echipă – dobândit în context profesional;
- bună capacitate de comunicare – dobândită în context profesional – interacţiunea
cu publicuri diferite – persoane în suferință psihologică sau psihiatrică, persoane din
mediul bussines, din sfera non-guvernamentală sau din mediul academic;
- empatie – dobândită în context profesional;
- flexibilitate socială și personală, abilități asertive adecvate.
- spirit organizatoric în domenii multiple – formare, management de proiect,
administrație publică. Capacitatea de a lucra sub presiune.
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
- utilizator elementar SPSS, Photoshop
Categoria B, din 1997

Informaţii suplimentare Publicații (lista completă la cerere)
Referințe la cerere
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