Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Cicei Cătălina
Expoziţiei nr. 30 A , sector 1, Bucureşti

Telefon(oane)

-

Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

catalina.cicei@comunicare.ro
Romana
10.12.1986
Femeiesc

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2009-prezent
Preparator universitar
Sustinere de seminar sau laborator didactic pentru disciplinele Introducere in Teoria
Organizatiilor, Managementul Organizatiilor, Comunicare Manageriala si Relatii Publice

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative,
Str. Expoziţiei 30A, sector 1, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie-Invatamant superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2012-prezent
Responsabil practică şi relaţii externe
Încheierea de parteneriate de practică între Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi
diverse companii şi instituţii publice, organizare şi diseminare de evenimente profesionale
destinate studenţilor

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative,
Str. Expoziţiei 30A, sector 1, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie-Invatamant superior

Perioada

2012-2013

Funcţia sau postul ocupat

Expert formator pe termen scurt in cadrul proiectului POSDRU 61341 „Stilul de învăţare
şi temperamentul şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă”.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Sustinere de cursuri, workshop-uri, mentorat destinate profesorilor de romana pentru
unitatile de curs„”Arhitecturi de învăţare: design de curs şi metode de predare inovative
(experienţiale)”, respectiv „Gandire performanta si creativitate”

Numele şi adresa angajatorului
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Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative,
Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucuresti
in parteneriat cu: Institutul de Stiinte ale Educatiei si D&D Research
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Formare profesionala, training

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2005-2008
Licentiat in Psihologie
Fundamentele Psihologiei, Metodologia cercetarii in psihologie, Psihologie organizationala,
Consiliere vocationala, Psihodiagnoza Aptitudinilor, Psihologie manageriala, Psihoterapie,
Psihologia educatiei, Psihologie Scolara, Dinamica Grupurilor
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

2006-2010
Licentiat in Stiintele Comunicarii
Teoria Comunicarii, Introducere in Relatii Publice, Introducere in Teoria Organizatiilor,
Tehnici de redactare in relatii publice, Campanii de Relatii Publice, Publicitate,
Managementul Resurselor Umane
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative,
2008-2010
Masterat in Stiintele Comunicarii
Relatii Publice, Comunicare Organizationala, Analiza discursului, Teoria Comunicarii,
Tehnici de redactare in relatii publice, Gestionarea crizelor de comunicare, Publicitate.
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative,
2010-2013
Doctorand in Psihologie
Metodologii avansate de cercetare in Psihologie, Statistica si analiza datelor in Psihologie,
Psihodiagnoza, Psihologie aplicata
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Abilităţi de
ascultare

Vorbire

Abilităţi de citire

Interactiune

Scriere
Exprimare

Exprimare scrisă

Limba Engleza

C1

C1

C1

C1

C1

Limba Franceza

C1

C1

C2

C2

C2

Competenţe şi abilităţi sociale
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Spirit de echipa, capacitatea de a crea relatii bazate pe incredere si empatie, capacitatea
de a comunica constructiv in situatii sociale diferite, abilitati de ascultare activa si
consiliere, abilitatea de a media relatii interpersonale.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora si implementa un proiect, abilitatea de a
coordona echipe de lucru, capacitatea de initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv in
situatii de criza, de a gestiona diferente interindividuale in actiunile de munca
Microsoft Office, IBM SPSS,

Aptitudini de training, de consiliere si dezvoltare personala, de evaluare si interventie
organizationala

Informaţii suplimentare
Anexe
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