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INFORMAŢII PERSONALE RUNCAN PATRCIA LUCIANA

Str. Begoniei, Nr. 3, Giroc, Timişoara, jud. Timiş, 307220, România
0731 35 67 79
patricia.runcan@e-uvt.ro

Sexul: Feminin
Data naşterii: 01 IUNIE 1977
Naţionalitatea: Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

LOCUL DE MUNCA
PENTRU CARE SE

CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

LOCUL DE MUNCĂ
DORIT

STUDIILE PENTRU CARE
SE CANDIDEAZĂ

PROFILUL PERSONAL

Educaţie şi cercetare

2016 - prezent CONFERENȚIAR UNIVERSITAR DOCTOR ABILITAT
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL
Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara,
jud.Timiş, România, www.uvt.ro , www.asistenta-sociala.uvt.ro
Predare cursuri: Consiliere în asistența socială,  Formalizarea supervizării și
întrevederea, Tipuri de supervizare, Familia ca și obiect al politicilor sociale și
subiect al reformei, Management de caz

Învățământ universitar
2012 - 2016 LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR

Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, jud.Timiş,
România. www.uvt.ro
Predare cursuri: Management de caz, Protecția copilului și familiei, Sistemul
național de servicii și beneficii sociale, Asistența socială a persoanelor vârstnice,
Supervizare în asistența socială
Învățământ universitar

2005 - 2012 ASISTENT UNIVERSITAR DOCTORAND
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2011 – 2012

Bursă postdoctorală în domeniul asistenţei sociale

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2010
Certificat de manager de proiect

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Managementul programelor şi proiectelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Kaizen Company

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Manager de proiect la nivel european

Perioada 2010

Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, jud.Timiş,
România. www.uvt.ro
Predare cursuri: Sistemul de asistenţă socială, Management de caz, Supervizare în
asistenţa socială
Învățământ universitar

2003 - 2005 PREPARATOR UNIVERSITAR
Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, jud.Timiş,
România. www.uvt.ro
Susţinerea seminariilor: Asistenţa socială a familiei şi copilului, Management de
caz
Învățământ universitar

2001 - 2004 COORDONATOR PROGRAME SOCIALE
Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României”, str. Căpitan Dan,
Nr.23, Timişoara.. www.isussperantaromaniei.ro
Coordonare, organizare, consiliere, scriere de proiecte
Asistenţă socială

2001 - 2004 Asistent social
Organizaţia Creştină Ecce-Homo, Str. Henri Barbusse, nr.49, Cluj-Napoca, punct de
lucru în Timişoara. www.ecce-homo.ro
Consiliere individuală, Consiliere familială

2014-2015 Abilitare în domeniul Sociologie/Asistență Socială Scrieţi nivelul
EQF, dacă îl

cunoaşteţi
Ministerul Educației: Ordin MECS, nr. 4209 din 10/06.2015)
Susținerea tezei de abilitare la 15.12.2014, Academia Română: ICCV
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Calificarea / diploma obţinută Certificat  de formator
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Institutul  de Training, Studii şi Cercetări- PIMMJM, Târgu-Mureş

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Formator la nivel european

Perioada 2007-2010
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Sociologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Titlul tezei de doctorat: Apariţia depresiei la persoanele vârstnice. Aspecte
psihosociale
Ordin MECTS: Nr. 30199 / 25.03.2010
Distincția acordată: SUMMA CUM LAUDE

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Vest din Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii doctorale

Perioada 2000-2004
Calificarea / diploma obţinută Jurist, Diplomă licenţă: Studii juridice și administrative

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Dreptul civil, Dreptul penal, Drept administrativ, Drept internaţional public,
Dreptul familiei

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Tibiscus Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii universitare

Perioada 2002-2003
Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvire: Practica Asistenţei Sociale Orientată Spiritual- P.A.S.O.S

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Consiliere familială, Comunicare, Relaţionare, Valori în asistenţa socială

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Vest din Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 2002-2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire: Modul Pedagogic

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Metode şi tehnici de predare, Comunicare eficientă
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Vest Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 1998-2002
Calificarea / diploma obţinută Asistent social, Diplomă licenţă: Asistență socială

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Dezvoltare umană, Consiliere în asistenţa socială, Sistemul de asistenţă socială,
Protecţia copilului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Vest Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1996-1998
Calificarea / diploma obţinută Pedagog de recuperare, Diplomă postliceală: Pedagogie de recuperare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale

dobândite

Psihologia Copilului, Comunicare, Metode și tehnici de lucru cu copilul

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Sancta Maria HilfeTimişoara

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii postliceale

COMPETENΤE
PERSONALE

Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilităti de comunicare și relaționare, provenite din activităţiile didactice şi din lucrul direct cu
clienţii  din domeniul Asistenţei sociale;
Abilităţi pedagogice;
Abilităţi de consiliere individuală și familială;
Abilităţi de ascultare, provenite din activităţile didactice şi din lucrul direct cu clienţii în Asistenţă
socială;

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Engleză B2 B2 B2 B2 B2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2:
Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Abilităţi de relaţionare şi muncă în echipă; Putere de concentrare pe sarcini și de soluționare
a acestora; Sensibilitate și asertivitare; Optimism.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership şi spirit organizatoric, managementul eficient al timpului dobândite în cadrul echipelor, a
proiectelor coordonate şi a evenimentelor sociale şi ştiinţifice organizate, la nivel național și
internațional.
Aptitudini de organizare, promovare și coordonare a evenimentelor științifice.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Gestionarea activităţiilor logistice şi financiare dobândite atât în cadrul pregătirii
profesionale cât şi ca urmare a experienţei practice din mediul academic și social.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a

calculatorului

Bună coordonare în activităţi de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, Word, etc.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Deschidere spre nou, creativitate şi abordare inovativă în găsirea de soluţii şi în rezolvarea
problemelor.

Alte competenţe şi
aptitudini

Abilități de a interacționa eficient cu oamenii din diverse medii sociale;
Abilităţi de încurajare şi motivare etc.

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B, din 1995.




