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Informaţii personale
Nume/Prenume

OLTEANU C. MIHAELA

Adresa

Piteşti
0726/718601/0755097647

Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

mifolteanu@yahoo.com
Română
22 februarie 1967
Feminin

Locul de muncă vizat

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

1. 1 iunie 2012 şi în prezent
Profesor titular la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti
Activitate de predare
Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2. 1 septembrie 2011-1 iunie 2012
Inspector de specialitate Istorie şi discipline socio-umane
Îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii ştiinţifice, didactice şi de perfecţionare a profesorilor
de Istorie şi discipline socio-umane
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Activitate de îndrumare şi control
2. martie 2008-septembrie 2011
Profesor titular la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Activitate de predare

Numele angajatorului

Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
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Învăţământ preuniversitar

3. 1 octombrie 2005-1 octombrie 2014
Lector univ. dr. în cadrul D.P.P.D. al Universităţii Piteşti
Activitate de predare a Didacticii Istoriei şi profesor coordonator al practicii pedagogice a studenţilor
Cadru didactic asociat
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Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Universitatea Piteşti
Învăţământ universitar

Activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

4. iulie 2001-martie 2008
Director adjunct al Colegiului Naţional „Ion C. Brătianu” din Piteşti
Activitate de conducere şi îndrumare
Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti
Învăţământ preuniversitar

5. 1 septembrie 1996-1 iulie 2001
Profesor titular la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Activitate de predare

Numele angajatorului

Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Învăţământ preuniversitar

6. 1 septembrie 1995-31 august 1996
Profesor detaşat la Şcoala nr. 11 Piteşti

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Activitate de predare

Numele angajatorului

Şcoala Nr. 11 Piteşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Învăţământ preuniversitar

7. 1 septembrie 1985-31 august 1995
Institutor titular la Şcoala Nr. 3 Piteşti

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Activitate de predare

Numele angajatorului

Şcoala Nr. 3 Piteşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada

1. octombrie 2010 iulie 2012–Studii masterale (cu subvenţie) în domeniul Profesionalizării
Carierei Didactice - MentProf - Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;
2. septembrie 2007-iunie 2009- Studii masterale ( cu subvenţie şi bursă de merit) în domeniul
Istoriei- „Românii şi România în secolul XX”- Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane;
3. septembrie 2005– iunie 2007 -Studii masterale (cu subvenţie din partea Universităţii) în
domeniul Management în administraţie şi servicii publice-Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” Piteşti

Pag 2 - Curriculum vitae
Nume Prenume

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
© Comunitatea Europeana, 2003

Calificarea / diploma obţinuţă

Trei diplome de Master

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Profesionalizarea carierei didactice în domeniul mentoratului educaţional
Aprofundarea istoriei românilor în secolul XX
Management în administraţie şi servicii publice

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti
Universitatea din Piteşti
Perfecţionare şi formare

1. septembrie 2015-absolvirea cursurilor de „Istorie recentă a României” şi participarea la o
excursie de studiu în Polonia; 2. iunie 2014- absolvirea cursurilor de Mentorat în cadrul
programului naţional „De la debut la succes”; 3. iunie 2012- obţinerea, pe bază de concurs, a
calităţii de profesor membru al Corpului de mentori pentru inserţia profesională a cadrelor
didactice stagiare; 4. obţinerea, pe bază de concurs, a finanţării din partea MECTS, pentru
participarea la un seminar de formare în domeniul Holocaustului, la Ierusalim, în luna august
2012; 5. obţinerea, pe bază de concurs, a calităţii de profesor membru al Corpului Naţional de
Experţi în Management Educaţional; 6.aprilie-noiembrie 2012- cursuri postuniversitare,
finalizate cu o lucrare de disertaţie, organizate de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, în
domeniul Istoriei orale a comunităţilor locale; 7.martie 2012- cursuri de formare în domeniul
aplicării T.I.C. în studierea Istoriei, organizate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, la
Călimăneşti, jud. Vâlcea; 8.octombrie-decembrie 2011-cursuri de formare în cadrul C.C.D.
Argeş- „A doua şansă”; 9. martie -septembrie 2011-cursuri POSDRU în cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte- „Profesorii de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”,
finalizate cu obţinerea calităţii de expert educaţional; 10. aprilie-iulie 2011-cursuri AEL în cadrul
C.C.D.Argeş; 11. septembrie 2010-iunie 2011-cursuri de informatică ECDL (Complet); 12. aprilieiunie 2010-Cursuri în domeniul formării formatorilor de adulţi - ForAd; 13. aprilie 2009-cursuri
de formare continuă în domeniul formării competenţelor de evaluare-DeCeE, care mi-au oferit
calitatea de formator C.C.D.; 14. oct. 2008-aprilie 2009-cursuri de formare continuă-Programul
PRACTICUM; 15. aprilie-septembrie 2007- cursuri de formare continuă în cadrul D.P.P.P.D„Formarea liderilor educaţionali”; 16. aprilie-mai 2005- cursuri de formare continuă în cadrul
C.C.D.Argeş- Formarea liderilor educaţionali, Management educaţional, Tehnologia
informaţiei; 17. formare COMDIDACT în cadrul D.P.P.D. al Universităţii Piteşti; 18. septembrie
2001-cursuri în cadrul C.C.D.Argeş, de formare a directorilor de unităţi şcolare; 19. septembrie
2001 şi ianuarie 2002- cursuri de formare a mentorilor de practică pedagogică organizate de
Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare (Ploieşti şi Bucureşti); 20. martie-iulie 1998cursuri de formare ghid autorizat de turism (naţional şi internaţional).
Adeverinţe de absolvire, certificate de competenţe
Formarea liderilor educaţional, Management educaţional, Tehnologia informaţiei, Formarea
mentorilor de practică pedagogică a studenţilor, Formarea formatorilor de adulţi
Profesor mentor, metodist, formator, expert educaţional

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Casa Corpului Didactic Argeş, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, D.P.P.D. Argeş, Universitatea
„Babeş Bolyai” din Cluj.
Perfecţionare şi formare

2. octombrie 2004 – iulie 2009-studii doctorale (cu subvenţie)

Calificarea / diploma obţinută

DOCTOR

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Istoria modernă a românilor

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ formare
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Universitatea din Bucureşti
Postuniversitar
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Perioada

3. septembrie 1995 – septembrie 1997

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obţinere a gradului didactic I, cu media 10.

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Istorie

Numele si tipul instiţutiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Perioada

Universitatea Bucureşti
Perfecţionare postuniversitară

1996-admisă prima la Concursul Naţional de titularizare în învăţământ, concurs în urma căruia
am obţinut calitatea de profesor titular la Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” din Piteşti.

4. septembrie 1991 – septembrie 1993

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de obţinere a gradului didactic II

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Istorie

Numele si tipul instiţutiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Perioada

Universitatea Bucureşti
Perfecţionare postuniversitară

5. 1990 – 1995

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Ştiinţele juridice

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept
Studii universitare

6. 1985 – 1990

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă în Istorie-Filosofie

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Istorie-Filozofie

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele si tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
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Universitatea Bucureşti-Facultatea de Istorie-Filozofie
Studii universitare
7. 1988-obţinerea definitivării în învăţământ, cu media 10.
8. 1981-1985
Diplomă de Bacalaureat
Liceul Pedagogic Câmpulung, unde am fost admisă prima atât la examenul de treapta I, cât şi
la cel de treapta a II-a; la examenul de admitere la facultate, am fost, de asemenea, admisă pe
primul loc.
Studii liceale, absolvite ca şefă de promoţie şi cu media de la Bacalaureat 10.
În timpul studiilor liceale am obţinut două premii II la etapele naţionale ale Olimpiadei de Istorie
(Zalău, 1982 şi Târgovişte, 1983), precum şi premiul I, cu media 10, la Olimpiada Naţională de
Istorie de la Bacău (1984).
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Aptitudini si competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Limba engleză

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi cunostinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Informaţii suplimentare
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Comprehensiune
F. BINE

F. BINE

Vorbit
F.BINE

Scris
F. BINE

F. BINE

Dezvoltare de relaţii sociale, de parteneriat, dezvoltarea dialogului şi comunicării, organizarea unor
acţiuni cu caracter ştiinţific, social, cultural.
Organizarea şi coordonarea unor acţiuni educative, cultural-artistice

Operare PC ( WORD, INTERNET, EXCEL, POWER-POINT) –cunoştinţe medii
Permis de conducere, categoria B
Autoare a 12 culegeri de Istorie pentru admiterea la Academia de Poliţie, S.N.S.P.A., Bacalaureat
şi Capacitate, apărute la Editura Humanitas din Bucureşti (4), la Editura „Paralela 45” din Piteşti (3),
respectiv, la Editura „Europroduct” din Piteşti (5), a unui dicţionar de personalităţi istorice (Editura
„Europroduct” din Piteşti), a unei lucrări de specialitate despre istoria Câmpulungului modern
(Editura „Paralela 45” din Piteşti), a lucrării „Adolescenţă şi copilărie în comunism” (Editura
„Paralela 45” din Piteşti) precum şi a mai multor articole de Istorie şi artă publicate în diverse reviste
de specialitate;
Elevii pregătiţi de mine la disciplina Istorie au obţinut rezultate remarcabile la examenele de
Bacalaureat, la olimpiadele şi concursurile de specialitate, etapele judeţene şi naţionale (17
participări la etapele naţionale, un premiu al II-lea, două menţiuni, 4 premii speciale- la
olimpiadele naţionale).
Membră în Comisia Centrală a Olimpiadei de Istorie în anii 2001, 2003, 2005, în Comisia
Naţională de Evaluare şi Avizare a Mijloacelor de Învăţământ la Istorie în perioada 2004-2009,
în Comisia Centrală a Sesiunii de Referate şi Comunicări ale Elevilor la Istorie - 2016 şi în
Comisia Naţională de Elaborare a Subiectelor de Bacalaureat, în cadrul S.N.E.E., în perioada
2012-2014, 2015-2016.
Participantă cu articole şi studii la peste 20 de simpozioane naţionale şi internaţionale.
Căsătorită, un fiu în vârstă de 20 ani.

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
© Comunitatea Europeana, 2003

