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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Popa Mihaela 

  

  

E-mail(uri) mihaela.stefan@sas.unibuc.ro 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Sex F 

Experienţa profesională 
                                                    Perioada 
                          Funcția sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

  Septembrie 2010-prezent 
Lector Univ. Dr. 

 Pregătirea cursurilor și seminariilor pentru cursurile: Teorii clasice și contemporane în asistență 
socială, Metode și tehnici de asistență la nivel de grup și comunitate, Strategii de gestionare a 
conflictelor  

 Coordonarea stagiilor de practică ale studenților 

 Participare la ședințele și activitățile derulate în cadrul Departamentului de Asistență Socială 
(activități de promovare a domeniului social/vizite licee, seminarii de promovare, organizarea 
taberelor studențești, comisii de selecție a studenților ERASMUS, comisii de admitere sau 
finalizare studii, etc) 

 Îndrumarea studenților în redactarea lucrărilor de licență 

 Lector pentru diferite cursuri în instituții colaboratoate (alte universități sau parteneri, pe plan 
național sau internațional) 

 

Numele și adresa angajatorului 
Domeniul de activitate 

Perioada 

  Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și AsistențăSsocială 
Educație 
Mai 2008- Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director programe, Coordonator Centrul de zi 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activităților de prevenire a abandonului școlar; 

  Monitorizarea situatiei școlare și a planurilor de intervenție individuale pentru fiecare beneficiar, 
medierea și menținerea unei legături permanente cu școala; 

 Coordonarea şi implementarea cursurilor de educatie parentală, “Şcoala părinţilor”; 

 Organizare de focus-grupuri pe teme de educație (ex. Familii monoparentale) și organizare de 
seminarii-cursuri de dezvoltare personală (Scoala părinţilor, Grup de dezvoltare pentru copii de 
vârstă școlară); 

 Concepere, organizare si implementare de cursuri de formare profesională pentru echipa de 
lucru dar și pentru colaboratorii din institutiile educationale partenere; 

 Organizare de seminarii de lucru cu profesorii și învățătorii din școlile partenere; 

 Activitati de fundraising și PR, atragere de sponsorizari si donatii (Muller, Ambasada Indiei, 
Asociatia InterAct, etc); 

  Monitorizarea și coordonarea stagiilor de practică pentru studenți și voluntari (atât din cadrul 
Universității din București cât și studenț beneficiari de bursei Erasmus, din universități europene) 

 Participare la ședintele de acreditare a serviciilor sociale (in cadrul Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale) în calitate de membru al Comisiei de acreditare; membru expert al grupurilor 
de lucru pentru diferite categorii defavorizate 

 Consiliere socială/școlară pentru părinti și copii, atât în sedinte individuale cât și în ședinte de 
grup; 

 Organizare de evenimente extra-scolare (excursii, vizite la muzee sau alte obiective educative); 

 Selectie și recrutare de personal adecvat scopului educational al proiectului; 

 Formator si coordonator al diferitelor ateliere/conferințe/seminarii 

 Contabilitate si management financiar; 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Leonardo Murialdo, str. Leonardo Murialdo nr. 1, Popesti –Leordeni, Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG- educatie 
 

Perioada Martie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Trainer 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Sesiuni de formare și instruire (diverse teme din domneniul social, domeniul comunicării și 
dezvoltării personale) și sesiuni de team building (indoor și outdoor); 

Numele şi adresa angajatorului  Team Zone , www.teamzone.ro 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Dezvoltare personala, comunicare 

Perioada Decembrie 2007-martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator programe sociale, consilier intercultural 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Monitorizarea integrarii in societatea romaneasca a persoanelor cu o forma de protectie din 
partea statului (refugiat, protectie subsidiara); 

  Consiliere sociala, consilere profesionala si mediere interculturala; 

 Activitati de fundraising si PR , organizare evenimente, seminarii; 

 Monitorizare/implementare/raportare a proiectelor derulate prin sprijinul UNHCR si MMSF 

 

Numele şi adresa angajatorului Formul Roman Pentru Refugiați și Migranți (ARCA) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG- protectie socială, refugiați 

Perioada Ianuarie 2007-iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Bursier,  

http://www.teamzone.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Implicare in programele desfasurate de departamentul comunicare (relatia cu media); 
Participare ca reprezentant al Ambasadei la diferite evenimente culturale (lansari carte, 
festival de fim) realizate pentru promovarea valorilor societatii romanesti in spatiul hispanic 

 Mediator intercultural  in cadrul Centrului “Rumano-hispanic” 

Numele şi adresa angajatorului Ambasada României în Madrid, Spania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Diplomatțe, relații exerne 

Perioada August 2005- iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent social 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea programelor: “Prevenirea și combaterea vilolenței domestice”, “Clubul 
seniorilor”, “Prevenirea abandonului școlar”, “Campanii sociale în comunitate”; “Suport pentru 
reintegrare profesională”. 

  Activitati de PR și fundreasing, coordonarea /evaluarea studentilor și voluntarilor, redactare și 
scriere de  proiecte, completarea formularisticii specifice muncii sociale. 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Rațiu Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG/dezvoltare comunitară 

Educaţie şi formare 
                                                         Perioadă 
                               Calificare/diploma obținută 
                                         Disciplinele studiate 
Numele și tipul instituției de învățământ 
    

                                               Perioada  
  

Calificare/diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
August 2014 

  Specialist  
  Demografie, sociologie 
  Faculty of Science, Charles University in Prague și UNFPA 
 
 Martie-aprilie 2012 
 

 
Formator 
Dezvoltare personală, organire de cursuri şi work-shopuri 
 
Centrul de dezvoltare managerială, Cluj, curs acreditat de MMSF 
 

Perioada Septembrie 2009-septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor/drd Școala doctorală; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie, sociologia familiei; asistență socială 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, specializarea Sociologie 

Perioada Septembrie 2008- martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master „Comunicare, mass media și societate” (în limba franceză) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii Media, semiotică, comunicare, psihologie socială; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială, specializarea Sociologie 

Perioada   decembrie 2008- martie 2009  
 

Calificarea / diploma obţinută    expert comunicare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de comunicare eficientă; procese persuasive, mediarea conflictelor; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Bursa de studii online “Comunicare in afaceri europene” – Academia de afaceri. 

Perioada   2005- 2007  
 

Calificarea / diploma obţinută Master:Administrarea Comunitară a Justiției 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Devianță, probatțune, criminalitate 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială 
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Perioada   Martie 2006-august 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută NLP Practitioner 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare personală/comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

   International Association for Neuro-Linquistic Programming, Practitioner of Neuro-linquistic Programming 
(IANLP) 

 

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţă  în Asistenţa psiho-socială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Asistență socială, probațiune, consiliere pentru familie si copil, comunicare, politici sociale, devianta si 
criminalitate, medicina interna, drept, psihoterapie; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 

spaniola  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, comunicare eficientă și adaptată spre rezultate, deschidere și flexibilitate; 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experiență în organizarea și implementarea proiectelor; gândire orientată spre rezultate; spirit 
organizatoric; capacitatea de a conduce o echipa spre eficiență și rezultate; 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea pachetului Microsoft Office; 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B (2005) 
  

Informaţii suplimentare La cerere 
  

 

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

