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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2012- prezent

Lector universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe ale Educației
(VasilePârvan, nr. 4, Timisoara, www.uvt.ro, www.socio.uvt.ro )
Cursuri și seminarii la nivel de licență și master, cercetare în domeniul psihopedagogiei speciale (principalele cursuri: Psihologia dezvoltării,
Psihopatologie și psihologie clinică, Psihopedahogia familiei și consiliere familială, Psihologia medierii)
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior

2013-prezent

Psiholog
Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică (CAIP-UVT)
Oferirea de sprijin în integrare studenţilor cu nevoi speciale din Universitatea de Vest din Timişoara, punerea la dispoziția
acestora a tehnologiilor de asistare, adaptarea metodelor de predare și evaluare în funcție de tipul și gradul de deficiență ;
Activităţi în sprijinul persoanelor cu deficienţe şi cu nevoi speciale: evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiilor
cadrelor didactice; consiliere şcolară; intervenţie psihologică primară, secundară, terţiară; consultanţă; cercetare; formare şi
supervizare profesională; consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate

2013-prezent

Vicepreşedinte /Coordonator proiecte
Asociaţia de Consiliere a Clienţilor Bancari şi a Asiguraţilor din România (V. Babeş, nr.3, Timisoara, www.accbar.ro)
Supervizare activitate consiliere, Identificarea oportunităţi de finanţare şi parteneri/colaboratori
Tipul sau sectorul de activitate ONG

2012-2015

Viceepreşedinte/Coordonator proiecte
Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (Splaiul Independentei, nr. 56B, Bucureşti, www.aursf.ro )
Supervizare activitate consiliere, Identificarea unor oportunităţi de finanţare şi parteneri/colaboratori
Tipul sau sectorul de activitate ONG

2012-prezent

Mediator
Birou de mediator Al Ghazi Loredana
Mediere, analiza conflict
Tipul sau sectorul de activitate Medierea conflictelor, profesie liberală

2003-2012

Asistent universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra de Psihopedagogie Specială (V.Pârvan,
nr. 4, Timisoara, www.uvt.ro, www.socio.uvt.ro )
Cursuri şi seminarii nivel licenţă,cooronare practică studenţi, cercetare în domeniul psihologiiei dezvoltării
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior

2001-2003

Preparator universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra de Psihopedagogie Specială (V.Pârvan,
nr. 4, Timisoara, www.uvt.ro, www.socio.uvt.ro )
Seminarii nivel licenţă, coordonaare practică studenţi
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior
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2000-2001
Cadru didactic asociat
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Psihopedagogie Specială
Seminarii, practică studenţi
Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013

Atestate de psiholog (cod parafă: 15143) cu drept de liberă
practică autonom

Psiholog principal în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
(codul 244507)
Psiholog specialist în psihologie clinică (codul 244501) și psihopedagogie specială
(codul 244508)
Psiholog în specialitatea consiliere psihologică (codul 244502);
Colegiul Psihologilor din România
▪ Competenţe specifice fiecărei trepte de profesionalizare cf. Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică
2012

Autorizație Mediator Seria C, nr. 0689, în baza Certificat de absolvire curs
COR: 243202 Mediator
Consiliul de Mediere din România
▪ Teoria și analiza conflictelor; Tehnici de negociere; Comunicare;
Teoria și practica medierii: tehinici, deontologie, organizarea activității de mediator

2001-2009

Diploma de doctor în domeniul Psihologie seria H nr. 0003058 din 29.11.2010
Universitatea din Bucureşti

▪ Studii doctorale în domeniul Psihologie
Teza de doctorat: Importanţa relaţiei mamă-copil în prefigurarea unor achiziţii
psihice în perioada prenatală şi ontogeneza timpurie
2005-2009

Certificat de consilier sub supervizare seria CLCIAE nr. 002/24 mai 2009
Societatea de Analiză Existenţială si Logoterapie, SAEL Romania

▪ Logoterapie, consiliere si însoţire analitic existenţială
1999-2000

Diplomă de studii aprofundate specializarea Psihopedagogia
Educației Integrate, seria E, nr. 0005258 din 07.01.2010
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie
▪ Bazele educației integrate, Integrarea școlară a elevilor cu deficiență mintală și dificultăți de
învățare, Integrarea școlară a elevilor cu deficiențe senzoriale, Adaptare și dezvoltare curriculară

1995-1999

Diplomă de licență în specializarea Psihologie, seria P, nr. 0112572
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie,
Specializarea Psihologie
▪ Competențele profesionale specifice profesiei de psiholog

1991-1995

Diplomă de bacalaureat seria M, nr. 086634 din 07.08.1995
Liceul „Mihai Viteazu” Vulcan, jud. Hunedoara
Profil Real
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C1

C1

B2

C2

C2

C1

C1

B2

C2

engleză
franceză

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager la firma proprie
(vânzări, servicii 2006-2013)

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Foarte bune, am coordonat grupuri de studenți, colective intre 10-20 angajaţi în firma proprie si
asociaţiile pe care le-am fondat
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe informatice ▪ Utilizator bun de Office, Internet, SPSS
Permis de conducere

▪ Cat. B
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Cărți autor sau coautor
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Al Ghazi, L. (2012) Relaţia mamă-copil în perioada prenatală şi primul an de viaţă, unic autor, Editura Universităţii
de Vest din Timişoara, ISBN 978-973-125-372-5
Al Ghazi, L. (2011) Perspective teoretico-empirice ale ataşamentului prenatal, capitol în: Dezvoltare, Diferenţe,
Disfuncţii în peisajul psihologic actual, vol. coordonat de Corcaci G. și Rășcanu R., Editura Universităţii din
Bucureşti , ISBN 978-606-16-0025-0
Articole ISI Proceedings și/sau indexate în baze de date internaționale
Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS
Lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale desfășurate în ţară
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