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Curriculum vitae  
 

                                              

                                                
  

Informaţii personale  

 GURANDA, Mihaela 

                                                       Telefon   0728278489 

                                                       

                                                       E-mail   mihaela.guranda@yahoo.com 
  

                                              Naţionalitate   Română  
  

                                              Data naşterii   27.10.1978 
  

                                                        Sex Feminin  

 

Experienţă  profesională 
 

 

• Perioada 16.02.2009 – prezent  
• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Ţinerea cursurilor şi seminariilor la clasă conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, 

cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea de materiale 
didactice la disciplinele Psihologie educațională, Pedagogie, Didactica Specialității, 
Managementul clasei de elevi, Sociologie, Psihologie socială, Psihologie 
Aeronautică, Psihologia liderului, Psihologie managerială, Practică pedagogică 
coordonarea lucrarilor de licenta 

     Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Strada:   
Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov, cod 500183, România 

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  
• Perioada 1.10.2011-1.10.2013  
 Lector universitar  
 Ţinerea cursurilor şi seminariilor la clasă conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, 

cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea de materiale 
didactice la disciplinele Psihologia invatarii si Psihologia cognitiva – anul II 

 Universitatea Spiru Haret, Brasov, cod 500183, România 
 Învăţământ universitar 
  
Perioada 1.10.2007 -1.10.2011   
 Asistent universitar 
 Ţinerea seminariilor la clasă conform repartiţiei sarcinilor de 

învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea de 
materiale didactice la disciplinele: Psihologie educațională, Consiliere școlară și 
vocațională, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Didactica specialiății 

 Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, 500036, Brasov, Romania 
 Învăţământ universitar 
  
• Perioada 1.09.2003- 1.10.2007    
 Preparator universitar 
 Ţinerea seminariilor la clasă conform repartiţiei sarcinilor de 

învăţământ, întocmirea de materiale didactice la disciplinele Psihologie educațională 
și Pedagogie 

 Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, 500036, Brasov, Romania 
 Învăţământ universitar 
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• Perioada 1.09.2002- 1.09.2003     
 Profesor de Cultură Civică 
 Ţinerea cursului la clasă, întocmirea de materiale didactice 
 Şcoala Generală Nr. 11, Str. Lămâiţei nr.1, 500036, Braşov, România 
 Învăţământ preuniversitar 
  
• Perioada 1.08.2001-1.05.2002     
 Organizator de expoziţii 
 Organizare de expoziţii, identificarea de parteneri industriali sau comerciali 
 International Trade Center, Str.Alexandru Vlahuţă, nr.10, 500036, Braşov, România 
 Organizare evenimente, inchirieri spatii, initiere si derulare afaceri, comert 

 
• Perioada 1.09.2000 -1.09.2003   
 Învăţător 
 Desfăşurare de activităţi didactice la clasă, confecţionarea materialelor didactice 
 Şcoala Generală Nr.11, Str. Lămâiţei nr.1, 500036, Braşov, România 
 Învăţământ preuniversitar 
  
• Perioada 1.09.1998 -31.08.2000   
 Învăţător 
 Desfăşurare de activităţi didactice la clasă, confecţionarea materialelor didactice 
 Şcoala Generală Nr.12, Str. De Mijloc, nr. 41, 500036, Braşov, România 
 Învăţământ preuniversitar 

Educaţie şi formare 
 
• Perioada 18.06.2016-prezent 
• Domenii principale studiate/competenţe 
dobândite 
• Calificarea/diploma obţinută 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 
 

 
 
 
Mental Health Facilitator Training Program 
 
Facilitator de sanatate mintala – MHFRO-0029 -18.06.2016 
 
 
Center for Credentialing & Education – National Board for Certified Counselors, Inc. 
Şi European Board for Certified Counselors, Inc. 
 

• Perioada 15.06.2016-prezent 
• Domenii principale studiate/competenţe 
dobândite 
• Calificarea/diploma obţinută 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 
 
• Perioada 25.03.2016-prezent 
• Domenii principale studiate/competenţe 
dobândite 
• Calificarea/diploma obţinută 
• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 
 
• Perioada 15.04.2012-prezent 
 

 
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională  
Supervizor 
Adeverinta nr III 1008 din 15.06.2016 
Psiholog cu drept de liberă practică 
Codul personal: 18588 
Colegiul Psihologilor din România 
 
 
 
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională  
Psiholog principal autonom 
Atestat de liberă practică nr 683 din data de 25.03.2016 
Psiholog cu drept de liberă practică 
Codul personal: 18588 
Colegiul Psihologilor din România 

 Consiliere – specialist certificat în supervizare 
 Supervizor/ Certified Supervision Professional – CSPOOO12-RO – 15.04.2012 
 
 
 
• Perioada 10.11.2011-prezent 

Center for Credentialing & Education – National Board for Certified Counselors, Inc. 
Şi European Board for Certified Counselors, Portugalia 
 
Consilierea carierei – consultant în carieră GCDF (Global Career Development 
Facilitator) – GCDF00307 –RO – 10.11.2011 Center for Credentialing & Education – 
National Board for Certified Counselors, Inc. Şi European Board for Certified 
Counselors, Portugalia 
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• Perioada 7.12.2011-prezent 
 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, subdomeniul Psihologie, forma de învăţământ zi 
 Doctor in psihologie – diploma de doctor Seria H  Nr. 0012561/Nr 1661 din 

31.10.2012,în baza Ordinului MECTS nr. 5927 din 2.10.2012 (titlul tezei: Factori care 
influenţează procesul de luare a deciziei în carieră la adolescenţi şi la adulţi-Factors 
influencing career decision making in adolescents and adults – susţinută în 7.12. 
2011) 

 Studii universitare prin Şcoala Doctorală 
 Universitatea din Bucureşti 
• Perioada 1.10. 2006- 7.12.2011  
 Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, subdomeniul Psihologie, forma de învăţământ zi 
 doctorand 
 Studii universitare prin Şcoala Doctorală 
 Universitatea din Bucureşti 
• Perioada: 1.06. 2007- prezent Departamentul pentru pregătirea personalului didactic –Certificat de absolvire seria 

G, nr. 0025530, eliberat in 15.07.2009 
Universitatea Transilvania din Brasov 
 

• Perioada: 1.10. 2004- 1.10.2006  
 Ştiinţele Educaţiei, specializarea Consiliere şcolară 
 Diplomă de master – Consiliere şcolară- Seria F, Nr. 0012846 
 Studii universitare de master timp de 2 ani (4 semestre) 
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
  
• Perioada 1.10.1998-15.06.2002   
 Sociopsihopedagogie, specializarea Psihologie - Pedagogie 
 Diplomă de licenţă- Psihologie- Pedagogie- Seria U, Nr. 0018099 
 Studii universitare de lungă durată (4 ani) 
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
  
• Perioada1.09.1993-15.06.1998   
 Vocaţional/ Pedagogic/ Învăţător -Educatoare 
 Diplomă de bacalaureat- Seria R, Nr. 0176330 
 Studii liceale (5 ani) 
 Şcoala Normală „ Andrei Mureşanu”, Braşov 
  
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Spirit organizatoric, abilități comunicaționale, membru in echipe de proiect 
Expert in consiliere, consultant în carieră, specialist în supervizare,  

 
Limba maternă 
Limbi străine cunoscute 

 
Româna 
Engleză 

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 

Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

medii medii medie medie mediu 
 

Limba: 
 
Engleză 
 

  
Competenţe şi abilităţi sociale -capacitatea de lucru în echipă ( în cadrul şcolilor şi facultăţilor unde am predat); 

-bună comunicare (seminarii, conferinţe, training-uri); 
-receptivitate şi adaptare rapidă la nou (specializarea în marketing   - organizarea de 
expoziţii); 
-sociabilitate (tutore la proiectul internaţional Promovarea antreprenoriatului feminin 
în dezvoltarea serviciilor educative pentru preşcolari (decembrie 2004 - decembrie 
2006)- proiect cu finanţare italiană  a Regiunii Toscana / linia  dispozitii pentru 
participarea italiana la stabilizarea, reconstructia si dezvoltarea tarilor balcanice, în 
colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov)(2004-2006); 

Competenţe şi aptitudini organizatorice -coordonator de specializare Învăţământ la distanţă - Institutori- la Braşov, 
Universitatea Transilvania din Braşov (2003-2006); 
-coordonator de specializare Învăţământ la distanţă- Programul Instruirii în 
Învăţământul Rural la Focşani, Universitatea Transilvania din Braşov (2006-2007); 
-responsabil cu cazările studenţilor  şi cu problemele studenţeşti ale acestora, la 
Facultatea de Psihologie şi  Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Transilvania din Braşov 
(2003-2007); 
-coordonator al Clubului European Studenţesc „EUROCLUB TRANSILVANIA”, din 
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Universitatea Transilvania din Braşov (2006-2007); 
-colaborator la organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice pentru studenţi,  la  
deschiderea anului universitar şi la organizarea Zilelor deschise la Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Transilvania din Braşov (2003-2007); 
-coordonator a echipelor de studenti ai Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, 
Brasov, care au participat la sesiunile de comunicari stiintifice de la Academie 
Tehnica Militara, Bucuresti (2010), la Academia Fortelor Terestre, Sibiu (2011) si la 
Academia Fortelor Navale, Constanta (2012); 
-membru in comitetul de organizare a Conferintei Internationale AFASES 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 –Scientific Research and Education in the Air Force, de la 
Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov si coordonatoarea sectiunii de 
stiinte socio-umane din cadrul conferintei (2011-2015); 
-editor la Scientific bulletin of „Henri Coanda” Air Force Academy, Brasov, Editura 
Academiei Fortelor Aeriene, ISSN 2067 -0850, (2010-2013); 
-editor la revista „ Review of the Air Force Academy” – The Scientific Informative 
Review ISSN: 2069-4733                                                                                                                                             
ISSN-L: 1842-9238, (2011-2015) 
-membru in comisii educationale din cadrul Academiei Fortelor Aeriene „Henri 
Coanda”, Brasov (2010-2015); 
- preşedinte al comisiei de consiliere în carieră a studenţilor şi absolvenţilor 
(octombrie 2012, 2013, 2014, 2015); 
- presedinte al comisiei programului „EURO 200”, din cadrul Academiei Fortelor 
Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2012-2014); 
- indrumator stiintific al lucrarilor de licenta ale studentilor Academiei Fortelor Aeriene 
„Henri Coanda”, Brasov (2010-2014); 
- coordonator al cercului stiintific de psihologie al studentilor Academiei Fortelor 
Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2010-2013); 
- membru în comitetul organizatoric al conferinţei internaţionale RCIC 2012, 2013 de 
la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” Brasov (2012-2013). 

  
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

- utilizare PC pachetul Microsoft Office, SPSS, PS. 

  
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  
Competenţe şi abilităţi artistice dans, pictura, muzica vocală  
  
Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
 
Informaţii suplimentare 

 
- membru în Asociaţia Psihologilor din România, Bucureşti (2003  - actual); 
- tutore la proiectul internaţional Promovarea antreprenoriatului feminin în 

dezvoltarea serviciilor educative pentru preşcolari (decembrie 2004 - decembrie 
2006)- proiect cu finanţare italiană  a Regiunii Toscana / linia  dispozitii pentru 
participarea italiana la stabilizarea, reconstructia si dezvoltarea tarilor balcanice, 
în colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov (2004-2006); 

- cercetător în Proiectul pentru învăţământ rural – PIR în cadrul contractului 720/4 
MEdC – UMPIR. Director proiect prof.dr.ing. Vladimir Mărăscu Klein (2005-2007); 

- tutore în Programul Instruirii în Învăţământul Rural, elaborat de MEC (2006-2008); 
- cercetător ştiinţific în proiectul CEEX, modul III, PROCED, nr.158  -2006  (2006-

2008); 
- secretar ştiinţific în  Centrul de Cercetari pentru Calitatea Vietii si Performanta 

Umana, din Universitatea Transilvania, Braşov (2006  - 2009); 
- membru în Asociaţia Consilierilor din România, Bucureşti (2010 - actual); 
- membru al grupului ţintă specific proiectului „Calitate, inovare, comunicare în 

sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul 
superior”,  POSDRU/87/1.3/S/63709 (2010-2013); 

- membru in Asociatia de cercetare si educatie - ASCEDU, Brasov (2011-actual);  
- participant la trainingul Values, vision, action. Real leadership challenges in 

Education – la Bucureşti – proiect POSDRU coordonat de prof.univ.dr. Adrian 
Curaj (20 octombrie, 2011); 

- participant la seminarul ”Instrumente de evaluare pentru dezvoltarea carierei” 
susținut de Ioana Panc, organizat de NBCC România, 7 ore de educație continuă 
(10 decembrie 2011); 

- moderator la conferinţa internaţională Scientific research and education in the Air 
Force – AFASES 2011, Braşov, panel 2 (2011);  

- responsabil cu cercetarea in cadrul Departamentului de Stiinte Militare si 



 Curriculum vitae  -  Guranda  Mihaela 
   

 

 

5 

manageriale al Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2012); 
- responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de catre studenti in cadrul Academiei 

Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2011-2012); 
- membru in comisia de admitere – la proba Psihologie – in Academia Fortelor 

Aeriene „Henri Coanda” (2010 – 2015); 
- membru in comisia de licenta – domeniul Psihologie, in cadrul Universitatii Spiru 

Haret, Bucuresti (2012); 
- participant la cursul de Management Resurse Umane organizat de DRESMARA, 

Brasov (2012); 
- membru al comitetului editorial al revistei Review of the Air Force Academy. The 

Scientific Informative Review – CNCSIS B+ (2012); 
- coordonator al echipei de studenti participanti la Vernisajul dedicat Eroului 

Necunoscut, sustinut de catre Casa Armatei (21 iunie 2012); 
- participant la Workshopul Introduction To Group Counseling: Theories and 

Practice la NBCC România, 3 ore de educație continuă (22 noiembrie 2012); 
- participant la cursul de formare de la Predeal specific didacticienilor din 

învăţământul superior POSDRU/87/1.3/S/63709 (septembrie 2012); 
- participant la studiul GCDF realizat de Amalia Stanciu şi susţinut de NBCC 

România  (certificat cu ore de educaţie continuă) (decembrie 2011- decembrie 
2012), 1 oră de educație continuă (28 februarie 2012); 

- participant la comunicarea susținută de Tom Clawson, 5.05.2012, cu ocazia 
Adunării Generale ACROM, la NBCC România, 1 oră de educație continuă, (5 
mai 2012); 

- propunător al proiectului DIS – Domeniile de interes ale studenţilor – factor 
stimulativ pentru obtinerea performantei în învăţare şi cercetare – pentru planul 
de cercetare al Academiei Forţelor Aeriene Henri Coanda Brasov (mai 2012); 

- membru al grupului ţintă al proiectului cofinanţat din Fondul Social European 
POSDRU  - Investeşte în oameni  (Orice şomer are dreptul la o nouă şansă) – 
organizat de Institutul pentru dezvoltarea resurselor umane (octombrie 2012); 

- participant la cursul de formare pentru audit resurse umane – POSDRU (25 -27 
octombrie 2012); 

- participant la cursul de perfecţionare – Inspector resurse umane – Job School – 
Minerva – Braşov (ianuarie-august 2012); 

- participant la conferinţa internaţională Diaspora în cercetare (septembrie –
octombrie 2012); 

- participant la campania pentru schimbarea imaginii femeii în societate  - Femei 
care au scris istoria, proiect POSDRU desfăşurat de TBWA/Bucureşti în 
parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei şi Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate (octombrie 2012); 

- organizator al workshopului „Polis & Psyche”, acredita de Colegiul Psihologilor 
din Romania, desfasurat in cadrul Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, 
noiembrie, Brasov (2013); 

- keynote speaker la conferinţa internaţională Management – Theory. Education 
and Practice. 28-30 septembrie, 2013, organizată în Slovacia la Liptovský 
Mikuláš (2013); 

- expert consiliere in proiectul „Studentul consiliat-excelent viitor angajat” – 
POSDRU/160/2.1/S/138850 (2014-2015); 

- membru în comitetul ştiinţific al conferinţei internaţionale Scientific research and 
education in the Air Force – AFASES 2014, de la Academia Fortelor Aeriene 
„Henri Coanda”, Braşov (2014); 

-  referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţa internaţională 
Scientific research and education in the Air Force – AFASES 2014, Braşov, 
secţiunea de ştiinţe socio-umane (2014); 

- moderator la conferinţa internaţională Scientific research and education in the Air 
Force – AFASES 2014, Braşov, secţiunea Consiliere (2014); 

- Premiul II la secţiunea Învăţământ ştiinţă şi artă militară în cadrul concursului 
Omul anului 2013 organizat la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene – OZU nr. 
14 din 2014 al SMFA (2014); 

- absolvent a Trainingului JVIS (Jackson Vocational Interest Survey)(abilități – 
Roluri și stiluri de muncă, scalele JVIS, interpretarea raportului JVIS, capcane de 
interpretare), coordonat de Raluca Livinti si Cosmin Peleasa, la Test Central, 
seria TR – 00000124/18-09-2014 (septembrie 2014); 

- membru în Consiliul Facultății de Management Aeronautic – Academia Forțelor 
Aeriene ”Henri Coandă” Brașov (2016); 

- participant la sesiunea de supervizare in grup din data de 24.03.2016, la 
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Asociatia NBCC Romania Bucuresti, coordonata de dr. Amalia Stanciu, GCDF, 
LPCA,ACS,CSP Master Trainer, European Board for Certified Counselors si dr. 
Ioana Panc, CSP, GCDF, Director executiv NBCC Romania, a acumulat 3 ore de 
educatie continua in domeniul supervizarii (2016); 

- facilitator a sesiunii de supervizare in grup din data de 26.04.2016 la NBCC 
Romania; a acumulat 3 ore de educatie continua in domeniul supervizarii (2016); 

- membru in comitetul de organizare a conferintei internationale „Scientific 
Research and Education in the Air Force – AFASES 2016” – a XVIII- a editie, 26-
28 mai http://www.afahc.ro/afases/guide_afases_2016.pdf(2016); 

- participant la sesiunea de supervizare in grup din data de 26.07.2016 la NBCC 
Romania; a acumulat 2 ore de educatie continua GCDF (2016). 

 
 


