Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Dican Iulia Nicoleta
-Str. Săsească, nr. 13, loc. Petresti, jud. Alba, România, cod poştal 515850
-Aleea Padin, nr 10, Bl C12, Sc1, Ap.35, Cluj-Napoca
Fix: 0364 110 190

Mobil: 0741 282 982

iulia.dican@yahoo.com
Română
22.06.1992
Feminin

Educaţie şi formare
Perioada

2007-2011

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire a liceului, profil real, matematică-informantică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

- Matematică
- Informatică
-Tehnologia Informației şi Comunicării
- Engleză
- Arhitectura calculatorului
- Programare ȋn limbaj Pascal
- Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Colegiul Național Lucian Blaga, Sebeş
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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
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Certificari

2011-2014
Diplomă de licență ȋn psihologie
- Psihologie Clinică
- Psihologia Personalității
- Psihologia Judiciară
- Psihologie Organizațională
- Psihodiagnostic
- Modificări Cognitiv-Comportamentale
- Psihologia Muncii şi Personalului
- Psihocriminalistică
- Psihologia Dezvoltării
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, linia
română, zi
2011-2014
Certificatul de absolvire a DPPD (Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic), Nivelul I
- Psihologia Educației
- Managementul clasei
-Pedagogie
-Practica Pedagogică
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2014- Prezent (2016)
Masterat ȋn Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Universitatea Babes – Bolyai, Facultatea de Psihologie
Științe ale Educației, Cluj-Napoca
- Psihologie Clinică şi Psihoterapie
- Psihiatrie
- Autocunoaştere
- Psihoterapii cognitiv-comportamentale
2014-Prezent (2016)
Cursuri pentru obținerea Certificatului de absolvire a DPPD (Departamentele pentru Pregătirea
Personalului Didactic), Nivelul II
- Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
- Didactica specialității
- Pedagogie
- Practică pedagogic
Atestat libera practica sub supervizare Psiholog Clinician
Atestat libera practica sub supervizare Consilier Psihologic

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleză
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Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimentat

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Exprimare scrisă
C1

Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Rezultate Test Alpha 2014

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

15.11.2011 - 20.02.2012
Voluntar
Identificarea copiilor cu probleme cognitiv-comportamentale, prin terapie prin joc.
ONG, Asociatia "Inima Copilului", str.Crisan nr.1 loc Gherla, jud. Cluj
Voluntariat
01.03.2012 - 01.03.2013
Voluntar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Identificarea copiilor cu probleme cognitiv-comportamentale, prin terapie prin joc.

Numele şi adresa angajatorului

ONG, Preventis , Str. Rene Descartes nr. 6, Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Competenţe şi abilităţi
sociale

Voluntariat
01.11.2014-Prezent
Intern/Practicant
Evaluare clienți, scorare, etalonare, interpretare teste psihologice, ȋntocmire raporturi psihologice etc.
Cabinet de psihologie-Rad Ernestina Maria, Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazu, nr. 28, et. 1, ap.6, tel.
0049-015757967923 Germania-Mobil, mail: er.psiholog@gmail.com.

Internship+Practică Clinică
20.04.2015 - 15.05.2015
Voluntar/Practicant Consilier Resurse Umane
Crearea şi postrarea de anunțuri de angajare, screening CV-uri, introducere ȋn baza de date CRM,
planificare interviuri, participarea la interviuri.
S.C HINK HR S.R.L, str. Iuliu Maniu, nr. 18, Cluj-Napoca, telefon 0364401778
Voluntariat
-Abilități de comunicare asertivă, empatie, sociabilitate, dabândite atât de-a lungul experientelor de
voluntariat, dar mai ales datorită cursului de dezvoltare personală Essence Foundation, susținut de dr.
Menis Yousry.
-Spirit de echipă şi gestionarea conflictelor – abilități câştigate ȋn timpul proiectelor de echipă,
atât a celor din cadrul facultății cât şi a celor de voluntariat.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-Adaptare rapidă la noi medii de lucru – dobândită în urma delegării în diverse tipuri de
proiecte demarate de-a lungul perioadei universitare.
-Competențe/Abilități de managemet al resurselor umane, dobândite atât ȋn cadrul Facultății de
Psihologie cât şi datorită Cursului Online de Management ȋn resurse umane, organizat de Avangarde
Business Academy

-Autodisciplina şi organizare-dobândite atât din cadrul Facultății de Psihologie cât şi din
urmarea unui profil real (matematică-informatică) ȋn timpul liceului, dar şi din participarea ca asistent
la organizarea cursului de dezvoltare personală Essence Foundation, susținut de dr. Menis Yousry.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Operare PC, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Wordpress, Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS)
-Dans sportiv şi de societate:
Locul 2: Competiția Națională Rueda de Casino 2013
Locul 1: Competiția Națională Rueda de Casino 2014
- Creativitate-dobandita prin crearea a diverse obiecte si accesorii handmade
-Abilități dezvoltate de comunicare scrisă sau orală - dobândită prin experiența prezentăriilor şi
susținerii a diverselor proiecte din cadrul facultății sau a voluntariatului
Categoria B - valabil din 05.07.2010
Categoria A - valabil din 03.08.2010
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