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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 
 

Concurs pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poz. nr. 17 

Domeniul ştiinţific: ȘTIINȚE ALE EDCUAȚIEI 

Disciplinele postului: Practică pedagogică - învățământ preșcolar și primar I-II, Practică pedagogică – 
învățământ preșcolar III-VI, Practică pedagogică – învățământ primar III-VI, Integrare și 
incluziune la vârstele mici, Psihopedagogia jocului 

 
 
 

FIŞA DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar 
 
 
 

 
Candidatul(a): _KIRU RAMONA-SIMONA______________,  Data naşterii: |_1_|_5|/|_0_|_5_|/|_1_|_9_|_8|_2_| 

Funcţia actuală: _BIBLIOTECAR_______, Data numirii în funcţia actuală: |_0_|_1_|/|__1|__0|/|_2_|_0_|_1_|_8_| 

Instituţia:_UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA__________________________________ 

 
1. Studiile universitare (licență și masterat) 
Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea absolvită D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

 
1. 

UNIVERSITATEA 
TRANSILVANIA DIN 

BRAȘOV 

PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE 2002-2006 LICENȚIAT  

2.  UNIVERSITATEA PETROL-
GAZE DIN PLOIEȘTI 

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 2013-2015 MASTER 

Conform actelor de studii obținute 
 
2. Studiile de doctorat 
Nr. 
crt. 

Instituţia organizatoare de 
doctorat D o m e n i u l Perioada Titlul ştiinţific acordat 

 
 
1. 

UNIVERSITATEA DIN 
BUCUREȘTI 

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 2015-2018 DOCTOR 

Conform actelor de studii obținute 
 
3. Grade didactice/profesionale (dacă este cazul) 
Nr. 
crt. I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada Titlul/postul didactic sau 

gradul/postul profesional 
 
1.  

 
UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREȘTI 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

2009 DEFINITIVAREA ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Conform actelor de studii obținute 
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4. Îndeplinirea standardelor specifice minimale ale Universității 
Nr.  
cr t .  Indicatori  de performanţă Nr.  real izări  candidat  

1. 

Lucrări (Articole/studii) in extenso sau în rezumat, 
din domeniul postului, publicate în reviste de 
specialitate sau în volume ale unor manifestări 
ştiinţifice naţionale sau internaţionale – cel puţin 5 

Pentru fiecare lucrare vor fi specificate: titlul lucrării, 
denumirea publicaţiei, editura, anul apariţiei, nr. pagini 
1 Kiru, R. S. (2019). Comparative study of the 4th class 
school textbooks about transmitted values. Journal of 
Education Studies, 1(1), 47-61. 
2 Kiru, R. S. (2019). Integrity in the educational 
environment. Journal of education Studies, 1(2), 25-36. 
3 Kiru, R. S. (2019). Profesorul lider în structura 
relațională profesor-elev. Cernica: Editura Universității 
Adventus. 
4 Kiru, R. S. (2019). The influence of bullying on the 
dignity of the child. Jurnalul Libertății de Conștiință, 7(1), 
632-638. 
5 Kiru, R. (2020). Beginner teacher and the challenges of 
the tenure exams: A longitudinal zonal analysis of official 
data from pre-secondary education. Journal of Educational 
Research, 5(3), 39-48.  

2. 
Elaborarea unui material didactic de specialitate, 
din domeniul postului, pentru uzul studenţilor – 
cel puţin 1 material didactic 

Va fi specificat titlul lucrării şi anul publicării 
1 Psihopedagogia jocului, 2019 

 
Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi 
ştiinţifică. 
 
 
 
 
Candidat, _____________________________                  Data__02___/__06__/__2020______ 
                                   [semnătura]                
 


