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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Bratu (Marinescu), Mihaela Laura

Adresă

Str. Viena nr. 24, Sibiu
România

Telefon

Mobil: 0745376880

E-mail

ybratulaura@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

03.05.1981

Locul de muncă vizat / Doctorand
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2014 până în prezent
Doctorand – colaborator

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Inginerie, Str. Emil Cioran nr. 4, Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
01.09.2000 până în prezent
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
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
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Educatoare
Activităţi educaţionale
Grădiniţa Elefănțelul Curios Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3, Sibiu
Educaţie
2006 până în prezent
Formator Centru de Documentare şi Informare grădiniţă
Formarea cadrelor didactice din instituţiile cu CDI, Formator curs Educaţie muzicală
Casa Corpului Didactic Sibiu, Str. Turismului nr. 15, Sibiu
Educaţie
2012 – 2015
Director
Management instituţional
Grădiniţa nr. 38 Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3, Sibiu
Educaţie
2009 – 2011
Mentor program formare Proiect pentru Reforma Educaţiei Timpurii
Mentor cadre didactice
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucureşti
Educaţie

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

2012 până în prezent
Formator
Formator Clasa Pregătitoare
MECT, S.C. Softwin S.R.L., D. Pompeiu nr. 10, Bucureşti
Educaţie
2012 până în prezent
Metodist
Coordonare cerc pedagogic Clasa Pregătitoare Mediaş, efectuare de inspecții pentru obținerea
gradelor didactice a învățătorilor
ISJ Sibiu, Str. Berăriei nr. 1, Sibiu
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/ diploma obţinută

2014 până în prezent
Doctorand – Domeniul Inginerie şi Management

Disciplinele principale studiate/ Activităţi de cercetare şi didactice. Participare la Şcoala Doctorală.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Inginerie
furnizorul de formare
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
Calificarea / diploma obţinută

Psihologie
Discipline generale
- Psihologie generală
- Psihologia copilului
Discipline profesionale
- Practică profesională la şcoală şi grădiniţă
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
Septembrie 2005 – Iunie 2007
Master Management educaţional
Discipline generale
- Management educaţional
- Comunicare profesională
Discipline profesionale
- Practică profesională în instituţii de învăţământ
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Inginerie
Septembrie 2000 – Iunie 2005
Inginer Diplomat în Inginerie Economică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Discipline generale
- Managementul resurselor umane
- Comportamentul consumatorului
- Managementul proiectului
Discipline profesionale
- Practică pedagogică în instituţii de învăţământ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Inginerie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Septembrie 2006 – Iunie 2009

Septembrie 1995 – Iunie 2000
Educator/ Învăţător

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Discipline generale
- Psihologie
- Pedagogie
Discipline profesionale
- Muzică
- Muzică instrumentală
- Metodica jocului
- Practică pedagogică
Colegiul Naţional Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Spaniolă

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Bună capacitate de comunicare, dobândită în cursul activităţii de mentor și manager
Spirit de echipă, dezvoltat în cadrul corului Candelis
Capacitate de integrare în diferite grupuri sociale, capacitate dezvoltată de ascultare,
empatie, suportivă, capacitate de autocontrol, toleranţă, responsabilitate în relaţii,
punctualitate.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Abilităţi de lider, capacitate de gestionare a grupurilor, spirit de observaţie dezvoltat,
capacitate de a gestiona conflictele, capacitate de a gestiona timpul, spirit organizatoric,
capacitate analitică
Experienţă în cadrul managementului de proiect, prin implicarea în Proiectul Centrul de
Documentare şi Informare din grădiniţă
Dezvoltarea de colaborări cu Colegiul Naţional Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu, Muzeul
Brukenthal, Liceul de Artă

-

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Permis de conducere

Capacitate de utilizare a echipamentelor audio-video

- Utilizare la nivel superior a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)*
- Utilizare Internet*
- Cunoştinţe elementare de programare CAD*
* competenţe dobândite în cadrul ULBS, Facultatea de Inginerie
-
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Vorbire
Citire

Competenţe artistice în domeniul muzicii, dobândite în timpul studiului la Colegiul Naţional
Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu
Participare la activităţi culturale ca membru al corului Candelis din Sibiu, dirijor prof. dr.
Anca Ilea

Categoria B

Informaţii suplimentare Cercetare
-

Cercetare privind contextele manageriale şi ergonomice adaptate profilului psihologic şi
comportamental în organizaţiile inginereşti, în cadrul cercetării doctorale
Cercetare privind meloterapia, în cadrul lucrării de licenţă „Tulburarea Asperger – Adaptare în The
Land of the Point ”, ULBS, 2009
Cercetare privind „Audiţia muzicală şi copiii cu cerinţe educative speciale”, UBBC, 2010
Percepţia copiilor privind educatoarea, văzută ca leader şi ca manager. Cercetare pe bază de teste
proiective şi obiective efectuată la grădiniţe din Judeţul Sibiu, Sibiu, ULBS, 2007
Cercetare privind comportamentul de cumpărare şi strategiile de marketing pentru introducerea pe
piaţă a unor jucării ecologice din lemn, Sibiu, ULBS, 2005

Publicaţii
- Vezi anexa.
Performanțe individuale în domeniul cercetării
- Participare în calitate de membru la proiectul de cercetare “Motivarea studenților în alegerea
carierei didactice”, Sibiu, ULBS, 2013
- Participare în calitate de membru la proiectul de cercetare “Analiză diagnostic a formării
profesionale continue în România”, București, Institutul de Științe ale Educației, 2008
- Participare în calitate de membru – formator la proiectul cu finanțare europeană “Organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele
I-IV”, București, MECT, 2012
- Participare în calitate de membru – mentor la proiectul cu finanțare europeană “Proiect pentru
Reforma Educației Timpurii”, București, MECT, 2009
- Locul I la simpozionul internațional “Comunicare, interrelaționare, eficiență didactică – Ediția I” cu
lucrarea “Comunicare – noi doi”, Sibiu, MECT, ISSN 1843-9624, 2008
- Participare la simpozionul internațional “Comunicare, interrelaționare, eficiență didactică – Ediția a
II-a” cu lucrarea “Comunicarea didactică din perspectiva educaţiei de gen – Studiu practic“, Sibiu,
MECT, ISSN 1843-9624, 2009
- Premiul special al juriului la simpozionul internațional “Comunicare, interrelaționare, eficiență
didactică – Ediția a IV-a” cu lucrarea “Tulburarea Asperger – Adaptare în The Land of the Point“,
Sibiu, MECT, ISSN 1843-9624, 2011
- Mențiune la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești cu lucrarea “Sistemul organizatoric al
unei firme”, Sibiu, ULBS, 2002
- Premiul III la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești cu lucrarea “Cercetare privind
comportamentul de cumpărare și strategiile de marketing pentru intruducerea pe piață a unor
jucării de lemn”, Sibiu, ULBS, 2005
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