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INFORMAŢII PERSONALE Susana Fărcaș  
 

  

Cluj-Napoca (România)  

 +40-0773755993     

 zsuzsannapsy@gmail.com, susana.farcas@ubbcluj.ro   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2018–Prezent  Lector universitar 

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de 
Psihologie Aplicată, Cluj-Napoca (România)  

Materii predate: 

 Psihologia educației 

 Psihopedagogia deficienților de intelect 

Managementul agresivității școlare – nivel masterat 

09/2015 Erasmus + program de predare 

Universitatea Eötvös Lóránd (ELTE), Facultatea  Bárczi Gusztáv Educație Specială, Budapesta 
(Ungaria)  

- teme predate: ADHD, prezentarea activității curente de cercetare 

2014–2018  Asistent universitar 

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației, Departamentul de 
Psihologie Aplicată, Cluj-Napoca (România)  

Materii predate: 

 Psihologia educației 

 Psihopedagogia dificultăților de învățare 

2013–2014 Asistent universitar asociat (plata cu ora) 

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de 
Psihologie Aplicată, Cluj-Napoca (România)  

Materii predate: 

 Psihologia educației 

 Psihologie școlară 

 Consultanță în carieră 

 Psihopedagogia dificultăților de învățare 

2013–2015 Consilier educațional 

Centrul „Reuven Feuerstein”, Cluj-Napoca (România)  

Diagnosticul și consilierea educațională a copiilor cu CES (Cerințe speciale), ADHD, dificultăți și 
tulburări de învățare 

2011–2012 Asistent psihopedagog special - Voluntar 

Fundația Bethania, Cluj-Napoca (România)  

- observarea copiilor și urmărirea progresului lor într-un grup normal și special 
- organizarea și desfășurarea unor activități de joc 
- atenție, dezvoltarea memoriei, exerciții de pregătire școlară 
- igiena, educația sanogenă 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

COMPETENŢE PERSONALE   

 

2013–2017 Doctor în psihologie  

Psihodiagnostic și intervenții psihologice validate științific, Cluj-Napoca (România)  

2013–2015 Pedagogie  

Modul Pedagogic Nivel II., Cluj-Napoca (România)  

2011–2013 Masterat -  Consultanță și Intervenție psihologică  

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Consultanță și Intervenție Psihologică, Cluj-Napoca 
(România)  

02/2013–06/2013 Bursă Erasmus (1 semestru)  

Universitatea Eötvös Lóránd (ELTE), Facultatea  Bárczi Gusztáv Educație Specială, Budapesta 
(Ungaria) 

2008–2011 Licențiat în psihologie  

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie Aplicată, Cluj-Napoca 
(România)  

2008–2011 Pedagogie  

Modul Pedagogic Nivel I., Cluj-Napoca (România)  

Limba(i) maternă(e) maghiară 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversație 

Discurs oral  

engleză B1 C1 B2 B2 B2 

germană A1 A2 A1 A1 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  
 

Competențe de comunicare -excelente abilități de comunicare dobândite în urma experienței mele ca asistent universitar 

-excelente abilități de interacțiune cu copiii, dobândite prin activități de voluntariat 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

- bune abilități de planificare și de organizare, dobândite ca asistent universitar 

- bune abilități de adaptare și flexibilitate 

- nivel ridicat de cooperare, spirit de echipă și responsabilitate, dobândite prin proiecte din cadrul 
departamentului 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

- bun mentor și pedagog, ca asistent universitar am fost responsabil cu instruirea şi formarea mai 
multor grupe de studenți 

- maximalism, urmărirea constantă a calității 

- o personalitate deschisă, flexibilă și armonioasă 

 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informației 

Comunicare 
Creare de 
conținut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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