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 Curriculum vitae 
 
 

 

Informaţii personale 
 
 

Nume / Prenume   MAGDAȘ Ioana-Cristina 

                                               Telefoane  
E-mail(uri) 

Office: 0264-590559 , Personal: 0746- 108484  
magdas_ioana@yahoo.com; ioana.magdas@ubbcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 05.04.1970 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Matematică, specializarea Analiză Matematică  

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Titlul tezei: Contribuţii la teoria funcţiilor uniform convexe și uniform stelate  
                     coord. Acad. Prof. Univ. Dr. Petru T. Mocanu 
   
   Competenţe de specialitate în domeniul Matematicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Facultatea de Matematică şi Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1988-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în Matematică 
Certificat de absolvire a modulului pedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de specialitate şi psihopedagogice  
Competenţe de specialitate în domeniul Matematicii şi competenţe de profesor de matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Facultatea de Matematică şi Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 5 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatire generală   
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul „Emil Racoviţă”, Cluj-Napoca 
Profilul Matematică-Fizică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 4 

Perioada 07.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formator , cod. COR 241205  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, 
Organizarea programelor şi stagiilor de formare, Evaluare, revizuirea şi asigurarea calităţii 

mailto:magdas_ioana@yahoo.com
mailto:ioana.magdas@ubbcluj.ro
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programelor şi stagiilor de formare (98 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Centrul de training pentru turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma PRAXIS (Professional Assessments for Beginning Teachers) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

South Carolina State Department of Education, SUA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecţionare 

Experienţa profesională  
 

Perioada 10.2001- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor (02.2013- prezent) 

Lector universitar doctor (10.2001-02.2013)  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  
Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte 

   Str. Sindicatelor nr. 7 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice - susţinere de cursuri și seminarii:  
Specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, Facultatea de Psihologie și 
Știinţe ale Educaţiei 
o Metodica predării matematicii  
o Matematică  

Modul Psihopedagogic-Nivel I- Facultatea de Matematică şi Informatică 
o Didactica Informaticii  
o IAC (Instruire asistată de calculator)  
o Managementul clasei de elevi 
o Practică pedagogică  

Modul Psihopedagogic-Nivel II, Facultatea de Matematică şi Informatică  
o Didactica domeniului şi extinderi în didactica specialităţii  
o Modele, strategii şi tehnici didactice activizante la matematică şi informatică (curs opţional)    
o Proiectarea softurilor educaţionale (curs opţional)  
o Strategii centrate pe elev în predarea-învăţarea informaticii (curs opţional)  
o Elaborarea materialelor curriculare (curs opţional)  
o Practică pedagogică în universitate şi în şcoală 

Master Management Curricular, Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei 
o Educaţia media 
o Stagiu de practică de profil : cercetare şi pregătirea dizertaţiei  
o Procesarea didactică a conţinuturilor ştiinţifice pentru ariile curriculare Matematică şi 

Tehnologii (curs opţional)  
  

Activităţi de cercetare 
o Expert în elaborarea suportului de curs pentru Didactica Informaticii în cadrul proiectului 

POSDRU/87/1.3/S/63709: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învăţământul superior, 2007-2013 

o Coordonator elaborare programe şcolare şi membru în echipa de elaborare a manualelor 
şcolare pentru grupele de performanţă la Matematică, Proiect PHARE RO-0007.02.569, 
2003-2004 

o Elaborare de cărţi şi articole de specialitate  
 

Activităţi de formare continuă a cadrelor didactice universitare 
o Expert formator pentru Didactica Informaticii în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63709: 
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Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior, 2007-2013 
 

Activităţi de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
o Formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63671: Formarea continuă a profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii, 2007-2013 
o Expert formator în cadrul proiectului POSDRU/54/1.3/S/32629: Formarea profesională a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în 
carieră, specializarea TIC, 2010-2012 

o Formator la Proiectul pentru învăţământul rural (PIR), derulat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, 2005-2008; 

o Formator la Programele DPPD, UBB: Magister I şi Magister II (2003-2007), EduExpert I şi 
EduExpert II (2008-2011), Edu-profesor (2012- prezent) ca formator şi evaluator în 
domeniile: Didactica Informaticii, Didactica Matematicii şi Didactica Matematicii în 
învăţământul primar şi preşcolar;  

o Participare în comisiile de definitivat, gradul didactic II şi gradul didactic I pentru profesorii de 
informatică şi institutori/educatori/învăţători; 
 

Alte activităţi 
o Editor in chef la revista internaţională indexată ȋn BDI: Acta Didactica Napocensia, începând 

cu 2017 
o Membru în Editorial Board la revistele internaţionale indexate BDI: Acta Didactica 

Napocensia; Studia Psychologia-Paedagogia, Romanian Review of Geographical Education; 
o Referent ştiinţific în selectarea de articole pentru reviste de specialitate; 
o Membru în colectivul de organizare a Conferinţei internaţionale anuale a Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei; 
o Moderator la diferite conferinţe internaţionale, naţionale, şcoli de vară etc. 
o Coordonare lucrări de disertaţie, licenţă şi de gradul I din domeniile: Matematică, Învăţământ 

primar şi preşcolar, Informatică; 
o Participări la şcoli de vară, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, workshopuri, ateliere, 

programe de formare; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ȋnvăţământ universitar 

  

Perioada 10. 1999 - 09. 2001 

Funcţia sau postul ocupat 
 Numele şi adresa angajatorului 

Profesor vizitator în SUA  

FACES (Foreign Academic and Cultural Exchange Services Program ) 
4612 Carter Hill Drive, SC 29206, USA, www.facesinc.org 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice : am ţinut următoarele cursuri la Crestwood High-School, Sumter District 2, şi 
Timmonsville High-School, Florence District 4, South Carolina, SUA 

o Algebra I 
o Math Tech I  
o Math Tech 2  
o Geometry 
o Statistics 

Pregătirea elevilor pentru SAT şi Exit Exam 
Activităţi în comunitatea locală 
Participare la sesiuni de comunicări 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ȋnvăţământ şi schimb cultural 

 
Perioada 

 
10. 1994 - 09. 2001 

Funcţia sau postul ocupat 
               Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 

Asistent universitar 
Universitatea „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  
Catedra de Metodica Ştiinţelor Exacte 
DPPD (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic) 
Str. Sindicatelor nr. 7 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice - susţinere de seminarii în cadrul Modulului psihopedagogic, Facultatea de 
Matematică şi Informatică: 

o Metodica predării Matematicii 
o Practică pedagogică  

http://conversii.pmu.ro/
http://conversii.pmu.ro/
http://conversii.pmu.ro/
http://www.facesinc.org/
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Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
Publicaţii ştiinţifice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Ȋnvăţământ universitar 

  

Perioada 09.1992- 08.1994 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

     
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Inspectoratul Judeţean Cluj 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Calea Turzii nr.140, Cluj-Napoca (1993-1994) 
Liceul Pedagogic „Gh. Lazăr”, Aleea Tineretului, nr. 55, Cluj-Napoca (1992-1993) 
 
Activităţi de predare la gimnaziu și liceu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ȋnvăţământ preuniversitar 

  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză 

Autoevaluare      Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Franceză  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Windows, Word, Excel, SPSS, Power Point, Internet 
- Utilizare softuri specializate: GeoNext, GeoGebra etc. 
- Utilizare calculatoare grafice :Texas Instruments, Casio 

  
               Alte competenţe şi 

aptitudini 

 
Recenzor de articole din domeniile: Didactica Matematicii, Didactica Informaticii, IAC, Știinţe ale 
Educaţiei, Matematică 

 
Permis(e) de conducere 

 
                         

Informaţii suplimentare 

   

  Nu  
   
   
  Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) 
  Membru al Asociaţiei pentru lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice (ALSDGC) 

 
Anexe 

  

  Listă activitate ştiinţifică. 

          
 
 
 
 
 

Data                                                                                                                                                  Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina  Magdaş                           
            1.02.2018                                                                        

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

