
 

CURRICULUM VITAE 

 
NaŃionalitatea ucraineană 
 
Data şi locul naşterii 14 iulie 1976, Siret, jud. Suceava 
Starea civilă căsătorită 
 
STUDII PREUNIVERSITARE 
 
• Perioada 1990-1995 
• InstituŃia de învăŃământ Şcoala Normală “Mihai Eminescu” Suceava 
• Profilul Pedagogic- învăŃători 
• Diploma obŃinuŃă la absolvire Diploma de bacalaureat 
 
STUDII UNIVERSITARE 
 
• Perioada 1995- 1999 
• InstituŃia de învăŃământ Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei, Universitatea “Al.I. Cuza” 

Iaşi 
• Specializarea Pedagogie 
• Titlul obŃinut la absolvire LicenŃiat în pedagogie 
 
STUDII POSTUNIVERSITARE 
 
MASTERAT 
 
• Perioada 2001-2003 
• InstituŃia de învăŃământ Facultatea de Psihologie şi Ştiintele EducaŃiei, Universitatea  

“Al. I. Cuza” Iaşi 
• Domeniul ŞtiinŃele EducaŃiei 
• Denumirea programului de studiu Politici educaŃionale 
 
DOCTORAT 
 
• InstituŃia de învăŃământ coordonatoare Universitatea «Al. I. Cuza » Iaşi  
• Domeniul de doctorat ŞtiinŃele educaŃiei 
• Titlul tezei de doctorat Politici educaŃionale pentru promovarea diversităŃii 

culturale 
• Titlul obŃinut la absolvire    În curs de obŃinere 
 
 

 
DATE PERSONALE 
 
 
Nume 

 
SERDENCIUC NADIA LAURA 
 

Adresă Suceava 

E-mail nadianutu@yahoo.com 



 

ALTE STUDII / STAGII DE PREGĂTIRE 
 
• Perioada Noiembrie 2007 – Ianuarie 2008 
• InstituŃia  Program organizat de OK service corporation, acreditat  de 

CNFPA cu certificare recunoscută de Ministerul Muncii, 
Familiei şi EgalităŃii de Şanse şi Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului 

• Denumirea programului de studii MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
• Calificarea obŃinută Manager de proiect 
 
 
 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 
 
• Perioada 1995-1999 
• Locul de muncă Şcoala cu clasele I-VIII Siret, judeŃul Suceava 
• Domeniul de activitate ÎnvăŃământ 
• FuncŃia  ÎnvăŃătoare 
• Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - activitate educaŃională formală în învăŃământul primar 
• Domenii de competenŃă  
 
 
 
• Perioada 1999- 2002 
• Locul de muncă Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Suceava 
• Domeniul de activitate ÎnvăŃământ 
• FuncŃia  Profesor pedagogie 
• Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - activitate educaŃională formală cu elevii de la profilul 

pedagogic 
• Domenii de competenŃă  
 
 
 
• Perioada 2002- 2003 
• Locul de muncă Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psighopedagogică Suceava 
• Domeniul de activitate Consiliere psihopedagogică 
• FuncŃia  Consilier psihopedagog  

 
• Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - consilierea psihopedagogică a elevilor, a părinŃilor şi a 

cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar; 
- susŃinerea activităŃii de perfecŃionare continuă a cadrelor 

didactice din învăŃământul pre- primar şi primar (formator 
în cadrul programelor de formare continuă). 

• Domenii de competenŃă  
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR 
 
• Perioada din 2003 până în prezent 
• Locul de muncă Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava 
• Gradul didactic Asistent drd.  
• Principalele 

activităŃi şi 
responsabilităŃi 

- cursuri: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, 
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, Metodologia 
cercetarii în ştiinŃele educaŃiei 

- seminarii: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, 
Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, Metodologia 
cercetării în ştiinŃele educaŃiei 

- formator în cadrul programului de perfecŃionare continuă pentru cadrele 
didactice din învăŃământul preuniversitar PAIDEIA, titular al disciplinelor: 
Inovatie în procesul de învăŃământ, Marketing educaŃional, Perspective 
moderne în abordarea strategiilor de instruire; 

- responsabil cu dimensiunea relaŃiilor internaŃionale în cadrul Departamentului 
pentru Pregatirea Personalului Didactic. 

 
 
 
 
ACTIVITATEA ŞTIINłIFICĂ 
 
PUBLICAłII   Lista lucrărilor publicate: 

 - Copiii cu abilităŃi intelectuale înalte şi imaginea de sine” în Revista „Preocupări 
didactice”, nr.3-4/ 1999, editată de Inspectoratul Şcolar JudeŃean Suceava; 

- Sexul feminin cu disponibilităŃi aptitudinale înalte (riscuri şi posibilităŃi de 
intervenŃie)” în „Misiunea femeilor în promovarea talentelor- ghid pentru părinŃi şi 
profesori”, editat de Centrul JudeŃean de AsistenŃă Psihopedagogică Suceava şi 
Filiala Suceava a AsociaŃiei RO-TALENT, 2001; 

- „EducaŃie prin redimensionarea sinelui” în „Buletin psihopedagogic”, Revista 
Centrelor de AsistenŃă Psihopedagogică, nr.2- octombrie 2003, Bacău. 

- „Mass-media şi fenomenul educaŃional”, în vol. „Secolul XXI: Orizonturi umaniste”, 
Editura UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2004. 

- “Comunicarea în şcoală- discurs şi imagine”, în vol. Colocviului InternaŃional, 
“ŞtiinŃe ale educaŃiei- dinamică şi perspectivă”, EdiŃia a IV-a, Suceava, 7-8 mai 
2004; 

- “EducaŃie şi diversitate culturală”, în Analele UniversităŃii “Ştefan cel Mare” 
Suceava, Tomul IV, nr. 1, 2005.  

-  « A new approach to the academic environment: a student s guide- instrument for 
the construction of the educational partnership and for the communication 
efficientisation » in Vol. Studii şi cercetări ştiinŃifice, seria Socio-umane, 
nr.11/2007,Universitatea din Bacău, ISSN 1224-4866, Pag. 445-458 

- ‘’Decizie şi intervenŃie în spaŃiul educaŃional’’ în volumul Simpozionului 
InternaŃional – “Profesorul- factorul cheie în educaŃie” organizat în cadrul vizitei 
de studiu ARION 0701809 la Suceva în 7 aprilie 2008. 

- « Cultural diversity in the european education systems » în Analele UniversităŃii 
« Ştefan cel Mare » din Suceava, Seria : ŞtiinŃe ale educaŃiei, Tomul VI, Editura 
UniversităŃii « Ştefan cel Mare » din Suceava, 2009. 

 

 

 



 

ALTE ACTIVITĂłI - Membru al  AsociaŃiei „ROTALENT” Iaşi (AsociaŃie română de asistenŃă 
psihopedagogică pentru copii şi tineri cu abilităŃi înalte)- 1995-1999; participări şi 
colaborare în realizarea următoarelor proiecte: 

o „Euro-Summit pentru Promovarea Talentelor” , ediŃia a-II a cu tema 
„Comunicarea interculturală”, Iaşi, 9-18 iunie 1996; 

o Revista ROTALENT, Iaşi, 1997; 
o „Copiii cu abilităŃi intelectuale înalte- nevoi speciale şi integrare socială” , 

Suceava, iunie 1998 (coordonator proiect). 
- Fondator al Clubului „ProTalent” în cadrul Colegiului NaŃional „M. Eminescu” Suceava, 

decembrie 1999 (cu participarea elevilor liceului); 
- ContribuŃii la realizarea proiectului „Misiunea femeilor în promovarea talentelor” iniŃiat de 

Filiala Suceava a AsociaŃiei RO-TALENT, iunie 2001; 
- Participare la cursurile de training din cadrul programului educaŃional „Decizia e a mea!”, 

program iniŃiat de FundaŃia pentru Pluralism cu sprijinul Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, septembrie 2002; 

- Preşedinte al AsociaŃiei Culturale de Tineret „J.J. Rousseau”, Suceava (din octombrie 
2002); 

- Participare la trainingul „Living values”, program dezvoltat de UNESCO, Suceava, 28-30 
octombrie 2002; 

- Coordonarea proiectului „Copiii Bucovinei”- strategia CJAP Suceava (proiect iniŃiat de 
SecŃia Consulară a Ambasadei Poloniei la Bucureşti, în parteneriat cu ISJ Suceava, 
pentru copiii din comunităŃile poloneze din judeŃul Suceava), în calitate de consilier 
psihopedagog (2002-2003); 

- Derularea programului „Decizia e a mea!” cu elevii claselor a VII-a de la Colegiul 
NaŃional „M. Eminescu” Suceava, 2002- 2003; 

- Sprijinirea activităŃii de perfecŃionare continuă a cadrelor didactice din învăŃământul pre-
primar- „Cunoaşterea personalităŃii copilului preşcolar prin intermediul desenului” 
activitate dezvoltată în parteneriat cu Comisiile Metodice din sistemul pre-primar, în 
judeŃul Suceava; 

- Coordonarea proiectului: „Optimizarea devenirii personale a tinerilor în spiritul promovării 
valorilor europene”- iniŃiat de  AsociaŃia Culturală de Tineret „J.J. Rousseau” Suceava în 
parteneriat cu ISJ Suceava, CJAP Suceava, CCD Suceava, Colegiul NaŃional „M. 
Eminescu” Suceava, Colegiul NaŃional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul NaŃional 
„Ştefan cel Mare” Suceava, Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul „Ion 
Luca” Vatra Dornei, Clubul Copiilor Vatra Dornei (proiect finanŃat de MTS prin DTSJ 
Suceava, februarie- martie 2003); 

- Participare în cadul programului informativ „Decid pentru viitorul meu!”, iniŃiat de  CJAP 
Suceava în parteneriat cu ISJ Suceava în aprilie 2003; 

- Participare, în calitate de formator, la programul de formare adresat cadrelor didactice 
din învăŃământul preuniversitar”ModalităŃi de realizare a consilierii în şcoală” , în mai 
multe unităŃi de învăŃământ din judeŃul Suceava; 

- Coordonarea proiectului „Talent, inspiraŃie, pasiune- aripi prin creativitate”, iniŃiat de  
AsociaŃia Culturală de Tineret „J.J. Rousseau” Suceava în parteneriat cu ISJ Suceava, 
CJAP Suceava, CCD Suceava, AsociaŃia ROTALENT, Filiala Suceava, AsociaŃia 
„Rădăcini şi aripi ” Suceava, Colegiul NaŃional „M. Eminescu” Suceava, Colegiul 
NaŃional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul NaŃional „Ştefan cel Mare” Suceava, Liceul cu 
Program Sportiv Suceava, finanŃat de MECT prin ISJ Suceava; 

- Participare la sesiunea de training în „Marketing direct, RelaŃii Publice şi Fundraising” din 
cadrul proiectului Pro- Framing realizat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul 
Phare (30 aprilie- 2 mai 2004); 

- Participarea, în calitate de formator, la Şcoala de Vară: „TendinŃe actuale în ŞtiinŃele 
EducaŃiei”, ed.I, organizată de Colegiul Universitar de Institutori din cadrul UniversităŃii 
„Ştefan cel Mare”, august, 2004. 

- Colaborare în cadrul organizării „Târgului educaŃional 2005” la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava, mai 2005. 

- Colaborare, ca reprezentant al DPPD, cu Departamentul de RelaŃii InternaŃionale din 



 

cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare”Suceava, pe dimensiunea imaginii universitare şi a 
creditelor transferabile (2004-2005); 

- Participarea la a 3-a faza a proiectului LEONARDO DA VINCI – „Counselling: certified 
professionals and processus”, activitate organizată de FSEAP din cadrul UniversităŃii 
„Ştefan cel mare” Suceava, 28-30 septembrie 2005; 

- Participarea la instruirea vizand cooperarea în cadrul unor proiecte transfrontaliere, 

activitate organizată de EUROCONSINTERNATIONAL pentru ONG-urile din judeŃul 

Suceava, noiembrie 2005 

- Stagiu de formare – “Strategii educaŃionale centrate pe elev”- proiect desfăşurat de 

Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului în parteneriat cu CREA , Universitatea “Al. 

I. Cuza” Iaşi , cu sprijinul UNICEF România- Sinaia, septembrie 2006; 

-  Formator , în cadrul programului de perfecŃionare continuă PAIDEIA pentru cadrele 

didactice din învăŃământul preuniversitar, organizat sub coordonarea Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, în 

colaborare cu CCD Suceava, titular pe disciplinele : InovaŃie în procesul de învăŃământ, 

Perspective moderne în abordarea strategiilor de instruire, Marketing educaŃional, 

începând cu 2006; 

- Organizare workshop “Dincolo de amfiteatru...”, proiect derulat de AsociaŃia Culturală de 

Tineret “J.J. Rousseau” Suceava în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 7 martie 2007 

- Participare la lansarea programului “Strategii educaŃionale centrate pe elev”, în cadrul 

UniversităŃii “Ştefan cel Mare” Suceava, 9 martie 2007; 

- Coordonare activităŃi în cadrul AsociaŃiei “J.J. Rousseau” Suceava (asociaŃie culturală de 

tineret- în decursul anului 2007. 

- Participare la cursul de formare pe tema “Managementul proiectelor” organizat de OK 

Service având acreditare CNFPA în perioada  noiembrie 2007 -ianuarie 2008, Sinaia, 

România. 

- Participare la Simpozionul InternaŃional – “Profesorul- factorul cheie în educaŃie” 

organizat în cadrul vizitei de studiu ARION 0701809 la Suceva în 7 aprilie 2008. 

- Organizare workshop “Dincolo de amfiteatru...”, editia a II a,  proiect derulat de AsociaŃia 

Culturală de Tineret “J.J. Rousseau” Suceava în parteneriat cu Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 9 martie 

2008 ; 

- Organizare workshop “Dincolo de amfiteatru...”, editia a III a,  proiect derulat de AsociaŃia 

Culturală de Tineret “J.J. Rousseau” Suceava în parteneriat cu Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, 10 martie 

2009 ; 

- Formator în cadrul proiectului Phare «Calitate şi eficienŃă în mediul rural », organizat de 

CREE Bucureşti în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean Suceava şi 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din universitatea «Ştefan cel 

Mare » Suceava în perioada martie- mai 2009 ; 



 

- Participare la Colocviul «Strategii educaŃionale centrate pe elev », organizat de DPPD, 

Universitatea «Ştefan cel Mare » Suceava în 15 octombrie 2009 ; 
 
 
PARTICIPĂRI LA CONFERINłE NAłIONALE ŞI INTERNAłIONALE REPREZENTATIVE 
 

- Participare la Colocviul InternaŃional: „Secolul XXI: Orizonturi umaniste”, desfăşurat în cadrul 
UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava,31 octombrie- 2 noiembrie 2003, cu lucrarea „Mass-media şi 
fenomenul educaŃional ” ; 

- Participare la Colocviul InternaŃional; „ŞtiinŃele EducaŃiei: dinamică şi perspectivă”, desfăşurat în 
cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava, 7-8 mai 2004, cu lucrarea : „Comunicarea în şcoală- 
discurs şi imagine ”; 

- Participarea la Colocviul InternaŃional: „ŞtiinŃele EducaŃiei: dinamică şi perspectivă”, desfăşurat în 
cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava cu lucrarea: „EducaŃie şi diversitate culturală” , mai 
2005. 

- Participare la Colocviul InternaŃional: „ŞtiinŃele EducaŃiei: dinamică şi perspectivă”, desfăşurat în 
cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava cu lucrarea “O altă abordare a spaŃiului academic: 
ghidul studentului ca instrument de construire a parteneriatului educaŃional şi de eficientizare a 
comunicării”, realizată în colaborare cu asist. univ. drd. Gheorghiu Corina, mai 2006 

- Paricipare la Colocviul InternaŃional: „ŞtiinŃele EducaŃiei: dinamică şi perspectivă”, desfăşurat în 
cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava cu lucrarea “Identitate şi valori în spaŃiul universitar 
sucevean”, realizată încolaborare cu Liliana Bujor, consilier CCOC, Universitatea “Ştefan cel Mare” 
din Suceava, iunie 2007 

- Participare la Colocviul International „Stiintele educatiei- dinamica si perspective”, editia a VIII- a, 27- 
28 iunie 2008, desfasurat in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava cu lucrarea „Cercetarea 
in stiintele educatiei – perspective contemporane” 

- Participare la Colocviul InternaŃional „ŞtiinŃele educaŃiei- dinamică şi perspective”, ediŃia a IX-a, 5-6 
iunie 2009, desfăşurat în cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” Suceava cu lucrarea „Diversitatea 
culturală în spaŃiul sistemelor educaŃionale europene” 

- Participare la Colocviul Internațional Schimbare și inovație în Științele Educației, organizat de DPPD, 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în 19 noiembrie 2010 cu lucrarea Diversitatea culturală 

și cultura diversității în educație. 
 

 
 
LIMBI STRĂINE 
 

Limba 

• Citire Engleza: foarte bine; Franceza- bine, Ucraineana- foarte bine, rusa 
– foarte bine 

• Scriere Engleza: bine; Franceza: bine, Ucraineana- foarte bine, Rusa- 
foarte bine 

• ConversaŃie Engleza- foarte bine; Franceza – satisfacator, Ucraineana – foarte 
bine; Rusa – foarte bine.  

 


