Curriculum vitae
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Informaţii personale
Nume / Prenume CHIS VASILE
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Nr. 21 – Str. RĂCHITEI, ap. 4, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
Telefon(oane) +40 264 590559
Mobil: Fax(uri) +40 264 590559
E-mail(uri) vasile.chis@.ubbcluj.ro, vasilechisu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) ROMANA
Data naşterii 17.02.1954
Sex M
Profesor universitar, doctor, domeniul : Ştiinţele educaţiei
Aria ocupationala Conducător de doctorat, Școala doctorală: „Educaţie, Reflecție, Dezvoltare”,
domeniul Ştiinţele educaţiei
Experienţa profesională
Perioada 2019 - 2020
Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat, cu contract pe perioada dererminată de 1 an (2019 – 2020 și
2020 - 2021).
Activităţi şi responsabilităţi Cursuri la şcoala doctorală, la programe de masterat şi de licenţă.
principale
Numele şi adresa Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
angajatorului Kogălniceanu, 1, Cluj Napoca
Tipul activităţii Învăţământ universitar şi postuniversitar: activitate de predare şi de cercetare
2008 - 2019
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Şef de catedră, Director Departament, Coordonator
școala doctorală
Activităţi şi responsabilităţi Management instituţional, cursuri la şcoala doctorală, la programe de
principale masterat şi de licenţă
Numele şi adresa Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
angajatorului Kogălniceanu, 1, Cluj Napoca
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Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ universitar şi postuniversitar: activitate de predare şi de cercetare
de activitate
Perioada 2000 - 2008
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar, Profesor universitar, Decan, Facultatea de Psihologie și Științe
ale educației
Activităţi şi responsabilităţi Management instituţional, cursuri la programe de masterat şi de licenţă
Numele şi adresa Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
angajatorului Kogălniceanu, 1, Cluj Napoca
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ universitar şi postuniversitar: activitate de predare şi de cercetare,
de activitate Management universitar: dezvoltarea infrastructurii facultății (clădirea
Pedagogica, str. Sindicatelor 7), crearea de noi structuri de învățământ (colegii
de institutori, programe de licență și masterat)
Perioada 1984 - 2000
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Lector
Activităţi şi responsabilităţi Seminarii, lucrări practice, cursuri.
Numele şi adresa Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
angajatorului Kogălniceanu, 1, Cluj Napoca
Tipul activităţii Învăţământ universitar şi postuniversitar: activitate de predare şi seminarii
Perioada
1980 - 1984
Funcţia sau postul ocupat Psiholog
Activităţi şi responsabilităţi Selecţie, evaluare şi recrutare de personal.
Numele şi adresa Intreprinderea “Metalul Roşu”, Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Activitate de evaluare şi de formare a personalului inteprinderii. Sectorul
de activitate Personal
Perioada 1979 - 1980
Funcţia sau postul ocupat Profesor Defectolog
Activităţi şi responsabilităţi Lecţii şi activităţi instructive-educative cu elevi cu cerinţe educaţionale
principale speciale (deficienţi mintali)
Numele şi adresa Casa de copii cu şcoală ajutătoare, Huedin, Jud. Cluj
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ special
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada 1990 - 1995
Calificarea / diploma Diplomă de doctor în Pedagogie
obţinută
Disciplinele principale Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria evaluării,
studiate / competenţe Metodologia cercetării în educaţie, Instruirea asistată de calculator
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, instituţie de învăţământ
învăţământ superior
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Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba

Învăţământ postuniversitar, studii doctorale
1974 - 1978
Diplomă de licenţă in filozofie / psihologie
Psihologie generală, Psihologie experimentală, Psihologie industrială,
Psihologia copilului, Psihologia persoanei, Psihologie genetică,
Psihofiziologie, Psihiatrie, Pedagogie, Filozofie, Istorie
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi
Filozofie, Secţia Psihologie
Diploma de Merit (nivel licenţă)

Precizaţi limba(ile) maternă(e): LIMBA ROMÂNĂ

Înţelegere
Ascultare
Citire
C
1

Engleză

B
2

Engleză

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie
B
B
Engleză
Engleză
1
1

Scriere
Exprimare
scrisă
B
2

Engleză

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi Abilităţi de comunicare, ascultare activă, de relaţionare cu superiorii,
sociale subalternii şi studenţii. Competenţe de negociere şi rezolvare a conflictelor
dobândite pe parcursul experienţei profesionale.
Competenţe şi aptitudini Capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a forma echipe de lucru în
organizatorice acord cu situaţia problemă, capacitate de a conduce echipe de lucru abilităţi
dobândite în situaţii concrete de viaţă şi prin activităţile profesionale: şef la
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei şi membru în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai.
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite
tehnice
Competenţe şi aptitudini de Competenţe de procesare word, excel, power-point etc. , dobândite prin
utilizare a calculatorului programe de pregătire în universitate şi prin experienţă personală
Competenţe şi aptitudini Competenţe literare dobândite în timpul educaţiei universitare
artistice
Alte competenţe şi aptitudini Competenţe de grădinărit, însuşite prin educaţie şi practică în familie
Permis(e) de conducere
Categoria B
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Informaţii suplimentare
·
·
·
·
·

·

·
·

Conducător de doctorat din 2005, peste 50 de teze finalizate până în anul 2019, referent în Comisii de
doctorat la peste 50 teze.
Preşedinte al Consiliului pentru Curriculum al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai (2008- 2012).
Evaluator-expert pentru proiectele cu aplicaţie naţională în domeniul ştiinţelor educaţiei.
Redactor şef la Revista “Studia Universitas Babeş- Bolyai”, Psychologia-Paedagogia în perioada 2000 2015, revistă clasificată CNCSIS în categoria B+ și indexată în numeroase Baze Internaționale de Date.
Membru în colectivul de redacţie al revistei “Educaţia 21”,editată de Universitatea “Babeş- Bolyai” prin
Centrul de Inovaţii şi Dezvoltare Curriculară şi Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei (clasificare
CNCSIS B).
Organizator al Conferințelor internaționale și Coordonator al volumelor Conferinței Internaționale
Educație, Reflecție, Dezvoltare, volume publicate de Cambridge Scholars Publishing (2013), Eikon
(2004), Elsevier (2015), Future Academy, (2016, 2017, 2018, 2019).
Membru în Comitetul științific al Conferinței Internaționale Education and New Development (END) în
perioada 2013 - 2017
Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare în
perioada 2006 – 2018

Disticţii:
1994 - Premiul “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române pentru lucrarea Strategii de instruire.
2000 – 2016: Numeroase premii ale Universităţii Babeş Bolyai.
2017 – Diplomă de aleasă cinstire, conferită de Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și
Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru activitatea pusă în slujba Bisericii și a
societății, precum și pentru implicare în ctitorirea bisericii cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din Parohia
Comșești, Protopopiatul Turda (Nr. 4554 din 16. 07. 2017).
Contribuții relevante la dezvoltarea instituțională a UBB
· Înființarea de programe de studiu de nivel Colegiu pedagogic de institutori, Extensii Universitare,
Licență, Master și Doctorat, înființarea și coordonarea Școlii doctorale Educație, reflecție,
dezvoltare
· Împuternicire de reprezentare, cu drept de semnătură din partea Senatului Universității Babeș
Bolyai în vederea negocierii Contractului de cumpărare a imobilului fost Cinema Muncitoresc,
semnarea contractului de cumpărare autentic, în numele UBB (Extras din procesul verbal al Senatului
din 1 octombrie 2001)
· Negocierea și cumpărarea imobilului fost Cinema Muncitoresc, în numele UBB, participarea în
Comisia de recepție a imobilului situat în strada Sindicatelor nr. 7 (Decizia UBB, Serviciul
Contabilitate nr. 11974/05.10.2001)
· Participare în Comisia de selectare a Proiectului de construcție a Clădirii Pedagogica, implicare în
obținerea autorizației de construcție și participare în Comisia de recepție la terminarea lucrărilor
de extindere, schimbarea funcțiunii, reparații, amenajări și completări la clădirile din str.
Sindicatelor nr. 7 (S.C. Cartel Bau S.A. Cluj, Proces verbal nr. 4555 din 30 iunie 2004)
Cluj Napoca
15.10.2021

Chiș Vasile
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