Curriculum vitae
Europass
Informații personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
Fax
E-mail(uri)
Naționalitate
Data nașterii
Sex

BEREZOVSKI CRISTINA
str. Smeurei nr. 57, bl. PS4, sc. A, et. 4, ap.14, Pitești, România
021.310.19.05
021.310.22.17
cristina.berezovski@roburse.ro
română
14.01.1968
feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupațional
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului

08.04.2010-prezent
Director
Asigurarea managementului Agenției de Credite și Burse de Studii
Agenția de Credite și Burse de Studii, str. Caransebeș nr. 1, sector 6, București,
www.roburse.ro

Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

01.10.2010-prezent
Lector univ. dr.
Predare/învățare/evaluare - disciplina fizică
Universitatea Ecologică din București
Educație

Perioada 01.04.2009-08.04.2010
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Funcția sau postul ocupat Consilier superior – Direcția Generală Strategii privind Corelarea Sistemului
de Învățământ cu Piața Muncii
Activități și responsabilități
principale

• elaborarea strategiilor privind inserția absolvenților pe piața muncii;
• colaborarea cu CNCEIP în vederea sesizărilor privind necesitatea
modificării curriculei școlare;
• colaborarea cu CNFPA în vederea stabilirii unor măsuri privind inserția
absolvenților pe piața muncii;
• colaborarea cu partenerii sociali în vederea asigurării unui sistem
educațional cât mai performant.

Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, str. Gen. Berthelot
nr. 28-30, sector 1, București, www.edu.ro
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 12.02.2009- 01.04.2009
Funcția sau postul ocupat Consilier superior – Direcția Informatizare și Resurse Umane
• răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice;
• răspunde de relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
• ține evidența fișelor posturilor angajaților;
• ține evidența fișelor de evaluarea a personalului angajat în aparatul propriu.
Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, str. Gen. Berthelot nr. 28-30,
sector 1, București, www.edu.ro
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Activități și responsabilități
principale

Perioada 22.09.2008 – 12.02.2009
Funcția sau postul ocupat Director – Direcția de Personal și Gestiunea Funcției Publice
Activități și responsabilități • coordonează activitățile specifice direcției;
principale • elaborează planul anual de ocupare al funcțiilor publice;
• elaborează și implementează politica de personal a instituției;
• realizează studii privind necesitatea angajării personalului în aparatul
propriu;
• gestionează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, str. Gen. Berthelot nr. 28-30,
sector 1, București, www.edu.ro
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 10.04. 2006 – 22.09.2008
Funcția sau postul ocupat Director Adjunct
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Activități și responsabilități
principale

• ajută directorul în vederea realizării activităților specifice centrului;
• răspunde de compartimentul juridic;
• răspunde de compartimentul financiar-contabil, administrativ și resurse
umane;
• asigură secretariatul Comisiei „Bursa Specială Guvernul României”;
• asigură secretariatul Consiliului centrului.

Numele și adresa angajatorului Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate, str. Spiru Haret nr. 12,
sector 1, București, www.roburse.ro
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 02.05. 2005 – 10.04. 2006
Funcția sau postul ocupat consilier superior - Direcția Informatizare, Statistică și Personal
Activități și responsabilități • răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice;
principale • răspunde de relația cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
• ține evidența fișelor posturilor angajaților;
• ține evidența fișelor de evaluarea a personalului angajat în aparatul
propriu.
Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării, str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1,
București, www.edu.ro
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09. 2004 – 01.05. 2005
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică, gradul I, titulară
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
Numele și adresa angajatorului Liceul Teoretic „ Ion Mihalache” Topoloveni, jud. Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09. 2003- 31.08. 2004
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică, gradul I, titulară
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
Numele și adresa angajatorului Liceul Teoretic Costești, jud. Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09. 2000- 31.08. 2003
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică, gradul I
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
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Numele și adresa angajatorului Colegiul Național Liceal „ Alexandru Odobescu ” Pitești, Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09.1998- 31.08. 2000
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică, gradul II
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
Numele și adresa angajatorului Colegiul Național Liceal „ Alexandru Odobescu ” Pitești, Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09.1992- 31.08. 1998
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
Numele și adresa angajatorului Grupul Școlar C.F. Pitești, Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Perioada 01.09.1991- 31.08. 1992
Funcția sau postul ocupat Profesor de fizică
Activități și responsabilități • predare-evaluare;
principale • activități didactice și metodice.
Numele și adresa angajatorului Liceul Industrial nr. 7 Pitești, Argeș
Tipul activității sau sectorul de Educație
activitate
Educație și formare
Perioada 01.10.2007 – decembrie 2014
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

Diplomă de Doctor (OMECȘ nr. 3181/06.02.2015)
Fizică Stării Condensate
Fizica solidului
Fizica polimerilor
Universitatea București, Facultatea de Fizică

ISCED 8

Perioada 27.01.2012-25.02.2012
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Calificarea / diploma obținută Adeverință de absolvire a programului de formare continuă „ Programul
Național de Dezvoltare a Competențelor de Evaluare a Cadrelor Didactice
(DeCeE)”,
Disciplinele principale studiate Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de Casa Corpului Didactic Argeș
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obținută Adeverință de absolvire a programului de formare continuă „Program de
formare a profesorilor metodiști”
Disciplinele principale studiate Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea deprinderii calității
/ competențe profesionale de metodist
dobândite
Numele și tipul instituției de Casa Corpului Didactic Argeș
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obținută Adeverință de absolvire a
programului de formare „Leadership și
management educațional în sistemul descentralizat”
Disciplinele principale studiate ▪ Management educațional;
/ competențe profesionale ▪ Leadership și comunicare;
dobândite
▪ Descentralizarea în învățământul preuniversitar.
Numele și tipul instituției de Casa Corpului Didactic Argeș
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

04.09.2010-08.09.2010
Diplomă de participare în calitate de Raportor
Educația în contextul respectării drepturilor omului

Institutul Român pentru Dreptul Omului
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Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

mai-iunie 2010
Certificat de absolvire- Mediator
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Teoria și analiza conflictelor;
Rezolvarea alternativă a disputelor;
Mediere;
Procesul de mediere;
Etica mediatorului;
Organizarea activităților mediatorilor.
Consiliul Național de Mediere -Fundația pentru Schimbări Democratice

19.02.2010-27.02.2010
Certificat de absolvire Formator
▪
▪
▪
▪

Marketingul formării;
Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor și a stagiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

Numele și tipul instituției de Ministerul Educației și Ministerul Muncii
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

2008-2010
Certificat de absolvire a cursurilor pentru înalți funcționari publici
▪ Managementul resurselor umane
▪ Managementul organizațional
▪ Managementul financiar
▪ Leadership și comunicare

Numele și tipul instituției de Agenția Națională a Funcționarilor Publici
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2008
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului Managementul Resurselor Umane in
Administrație Publică
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Disciplinele principale studiate ▪ Modernizarea managementului organizațiilor publice
/ competențe profesionale ▪ Comunicare
dobândite
▪ Legislație
Numele și tipul instituției de Institutul Național de Administrație
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2007-2008
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a Programului de pregătire post-universitară Relații
Internaționale și integrare europeană
Disciplinele principale studiate ▪ Relații Internaționale
/ competențe profesionale ▪ Integrare europeană
dobândite
▪ Legislație europeană
Numele și tipul instituției de Institutul Diplomatic Român
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

2005- 2007
Diplomă de master în Management educațional
▪ Teoria și practica managementului educațional
▪ Deontologia și legislația școlară
▪ Consiliere și consultanță în învățământ
▪ Psihopedagogie specială
▪ Docimologie pedagogică

Numele și tipul instituției de Universitatea din Oradea
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională ISCED 7
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

2007
Certificat de absolvire a cursului Controlul, sprijinul educației
▪ Management, control și calitate
▪ Evaluare și control
▪ Competențe și limite în activitatea de control
▪ Codul de conduită al controlorului

Numele și tipul instituției de Casa Corpului Didactic Suceava
învățământ / furnizorului de
formare
7
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Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2005
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului de Gestiunea funcției în administrația
publică
Disciplinele principale studiate ▪ Managementul funcției publice
/ competențe profesionale ▪ Gestiunea funcției publice
dobândite
Numele și tipul instituției de Institutul Național de Administrație
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

2005
Adeverință de absolvire a cursurilor SIVADOC și ORACLE
▪ Tehnici de utilizare a diferitelor programe
▪ Tehnologia informațiilor și comunicațiilor
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Perioada 2005
Calificarea / diploma obținută Atestat de participare la seminarul internațional cu tema „Speranțe și
realități pentru copiii cu disabilități”
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de ISJ Argeș și Universitatea din Pitești
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 2004
Calificarea / diploma obținută Diplomă „Certificate of Attendance”
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de Grupul pentru Integrare Europeană
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
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Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională

2002
Adeverință pentru cursul de Abilitare Curriculară
▪ Metodologia pregătirii pe baza noului Curriculum național
▪ Proiectarea curriculumului la decizia școlii
Casa Corpului Didactic Argeș

Perioada 1996
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului de formare în specialitatea Contabilitate
Informatizată
Disciplinele principale studiate ▪ Contabilitate
/ competențe profesionale ▪ Programe de contabilitate pe calculator
dobândite
Numele și tipul instituției de Centrul de Pregătire în Informatică, autorizat CPI, SSI, Pitești
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada 1996
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului de Tehnologie a Informației și de
Comunicații în scopuri didactice
Disciplinele principale studiate ▪ Utilizarea calculatorului și a sistemului de operare Windows
/ competențe profesionale ▪ Elemente de procesare text, grafică și baze de date calcul tabelar
dobândite
▪ Web design
▪ Internet explorer
▪ Administrare calculator și rețea, elemente de bază
Numele și tipul instituției de Casa Corpului Didactic Pitești
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

1986-1991
Diplomă de licență
▪ Fizică generală
▪ Fizica polimerilor
▪ Pedagogie
▪ Metodică
9
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Numele și tipul instituției de Facultatea de Fizică din Universitatea București
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională ISCED 6
sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
/ competențe profesionale
dobândite

1982-1986
Diplomă de bacalaureat
▪ Matematică
▪ Fizică
▪ Română
▪ Limbi străine

Numele și tipul instituției de Liceului de Matematică -Fizică „ Ion Neculce” din București
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea națională ISCED 3
sau internațională
Aptitudini și competențe
personale

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înțelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversație
scrisă
B2
B2
B2
B2
B2
Limba engleză
B2
B2
B2
B2
B2
Limba franceză
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale Ascultare selectivă, selectarea căilor și a mijloacelor adecvate, adaptarea la situații
noi și neprevăzute, identificarea particularităților individuale și de grup ale
interlocutorilor, medierea și negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în
raport cu interlocutorii- competențe dobândite fie prin activitatea de manager
(director adjunct/director), fie prin cursurile absolvite sau prin participarea în
colective de organizare a sesiunilor de comunicări științifice, a unor
manifestări științifice naționale și internaționale, a colegiilor redacționale ale
unor publicații științifice, din grupuri de lucru în proiecte etc.
Competențe și aptitudini Conducere și coordonare ( învățarea/instruirea altora, conducerea unei discuții
organizatorice de grup, planificarea, monitorizarea și supervizarea unei activități, organizarea
de activități, promovarea unor idei, cooperarea cu ceilalți, medierea
conflictelor, activități de evaluare academică și de evaluare administrativă).
Acestea au fost dobândite datorită posturilor de execuție si de conducere pe
care le-am ocupat în cei 24 de ani de activitate.
10
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Competențe și aptitudini tehnice
Competențe și aptitudini de ▪ Utilizarea calculatorului și a sistemului de operare Windows
utilizare a calculatorului ▪ Elemente de procesare text, grafică și baze de date calcul tabelar
▪ Web design
▪ Internet explorer
▪ Administrare calculator și rețea, elemente de bază
▪ Utilizarea calculatorului și a sistemului de operare Microsoft Office
▪ Utilizarea calculatorului și a sistemului de operare Excel
Acestea au fost dobândite fie prin cursuri de specialitate, fie prin natura activității
desfășurate.
Competențe și aptitudini artistice
Alte competențe și aptitudini ▪ Mediator
▪ Funcționar public de conducere
▪ Leadership (în prezent sunt director al unei instituții publice cu personalitate
juridică din subordinea Ministerului Educației Naționale)
Permis(e) de conducere Nu dețin
Informații suplimentare Anexe
▪
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Articole publicate în jurnale indexate ISI:
• B. Butoi, C. Berezovski, D. Staicu, R. Berezovski, A. M. Marin, E. S. Barna, Direct Current
Plasma Polymerization Reactor for Thin Duromer Film Deposition, J. Optoelectronic Adv. Mat., 16, 9-10,
1212-1217, (2014).
• A.I. = 0,1103
• F. M. Ion, C. Berezovski, R. Berezovski, G. Heimann, M. Moisescu, Effects of Carbon
Nanotubes on the Electro-Optical Properties of Nematic Liquid-Crystal Cells, Rom Rep. Phys., 64, 4, 10111018, (2012).
• A.I. = 0,1493
Articole publicate în jurnale indexate ISSN:
• Cristina Berezovski, R. Berezovski, Tehnici inovative de control a orientării moleculelor de
cristal lichid pe suprafeţe polimere, Simpozionul „Chimie şi tehnologii curate”, Buletin Științific ISSN 14531151, Pitești, 2009;
• Robert Berezovski, Cristina Berezovski, Florica Orțan, ”Implementation and development of
Managerial Control Systems in schools educationa”, The 4th International Conference EDU-WORLD 2010,
Education facing contemporary world issues, Pitesti, octombrie 2010, Procedia-Edu World 2010 181-190,
ISSN 1844-6264;
• B. Butoi, D. Staicu, R. Berezovski, Cristina Berezovski, E. Barna, Characterization of Aniline
and Pyrrole Thin Films Obtained by Plasma Polymerization, University of Bucharest, Faculty of Physics,
Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843-6838, 2014;
• B. Butoi, M. Moisescu, D. Staicu, R. Berezovski, Cristina Berezovski, Deposition of Polymeric
Thin Films By Means of s Direct Current Plasma Reactor, University of Bucharest, Faculty of Physics, Annual
Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843-6838, 2014, Cod CNCSIS
332/2009;
• V. Covlea, B. Butoi, D. Staicu, R. Berezovski, Cristina Berezovski, Plasma Polymerization
Reactor, University of Bucharest, Faculty of Physics, Annual Scientific Conference Program and Abstracts,
Editura Granada, ISSN 1843-6838, 2014;
• E. Barna, Cristina Berezovski, R. Berezovski, The Study of the Electro-Optic Response of
Symmetric/Asymmetric Nematic Liquid Cells Containing Thin Duromer Films Deposited by Plasma
Polymerization Technique, University of Bucharest, Faculty of Physics, Annual Scientific Conference Program
and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843-6838, 2009;
• Cristina Berezovski, R. Berezovski, E. Barna, Thermic Instability Induced in Thin Polymer
Films Laid in Plasma, University of Bucharest, Faculty of Physics, Annual Scientific Conference Program and
Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843-6838, 2007;
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•

Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, Constante optice ale materiei condensate,

Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843- 6838, 2008;
•

Cristina Berezovski, Robert Berezovski, „Efectele globalizării asupra educației din România”,

Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională, Târgu Jiu, 2007, ISSN 1842-4856, Cod
CNCSIS 718.
Articole publicate în jurnale indexate ISBN:
În străinătate:
•

M. Petrovici, Cristina Berezovski, R. Berezovski, M. Jianu, „Levels of Understanding in

Didactic Comunication”, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM
Symposium, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679, pp 0406, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM
International, Vienna, Austria, 2010.
În țară:
•

E. S. Barna, Cristina Berezovski, R. Berezovski, The Study of the Electro-Optic Response of

Symmetric/Asymmetric Nematic Liquid Cells Containing Thin Duromer Films Deposited by Plasma
Polymerization Techique, The 9th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science
(IBWAP), Constanța, Romania, 2009, ISBN 978-973-614-507-0;
•

V. Barna, Cristina Berezovski, R. Berezovski, Polyaniline Thin Films Deposited by Plasma

Polymerization; Role of Delocalized Electrons in Polyaniline – Nematogen Cyanobiphenyls Interaction, The
8th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP), Constanța, Romania,
2008, ISBN 978-973-614-415-8;
•

Cristina Berezovski, R Berezovski, Cristale lichide feroelectrice, Sesiunea Anuală de Referate

şi Comunicări Știinţifice Creativitate şi Inovaţie în Învăţământ, Suceava, 2009, ISBN 978-973-1852-96-5;
•

Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, “Thermic Instability Induced in Thin

Polymer Films Laid in Plasma” Bucharest University Physics Department 2007 Meeting, ISBN 978-973-890525-2;
•

Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Mihai Drăgan: Proiect de programă de fizică-opţional

derivat dintr-o disciplină studiată, clasa a IX a, Revista Casei Corpului Didactic „Catedra”, 2002, ISBN 9738029-53-8.
Articole/studii publicate în reviste din țară recunoscute în domeniu (necotate ISI):
• Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de
bacalaureat, Revista Societății Naționale de Fizică “Evrika”, nr. 5-6/2005;
• Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de
bacalaureat, Revista Societății Naționale de Fizică “Evrika”, nr. 5-6/2003;
• Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de
bacalaureat, Revista Societății Naționale de Fizică “Evrika”, nr. 2/2003.
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Manual universitar cu ISBN:
• Cristina Berezovski, „Elemente de fizică generală: mecanică, termodinamică, electricitate”,
2018.
Granturi/contracte de cercetare naționale obținute prin competiție:
•

Specialist în cadrul Proiectului de cercetare LP 03, acronim SCRILAM, contract nr. 72230,

Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare, CNMP;
•

Specialist în cadrul Proiectului de cercetare PC, acronim PRESTO, contract nr. 71-005/2017,

Programul 4-Parteneriate în domeniile prioritare, CNMP.
Participări la proiecte finanțate din fonduri europene
• Expert în evaluare în cadrul proiectului POS DRU/ 1/1.1/S/3, ID 3074, cu titlul
„Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”, solicitant MECTS,
2009-prezent;
• Manager de proiect în proiectul „INTERNET ÎN ȘCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităților școlare” pe Regiunea Sud-Est, SMIS 4225, solicitant MECTS, 2009-2010;
• Membru - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013. Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în
sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.1
„Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun” Titlul proiectului: „De ce, cum și ce învăț?” Cod
contract: POSDRU/190/1.1/S/156882 Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Alba;
• Formator în cadrul proiectului „FOREDU- Profesionalizarea carierei didactice – noi
competenţe pentru actorii schimbărilor în educație din județele Dâmbovița și Buzău”.
Alte lucrări și participări:
•

am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Perspective sociale şi emoţionale în educaţie”

la Universitatea din Oradea, în perioada 31 mai-2 iunie 2007 cu tema „Dimensiuni europene în managementul
educaţional”;
• Cristina Berezovski, „Managementul inspecţiei şcolare”, Universitatea din Oradea, 2007;
•

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu participarea internațională cu tema „Cercetarea

Convergentă în Științele Educației” desfășurată la Universitatea din Oradea în perioada 08-09 noiembrie 2013;
•

Conferința Științifică Internațională cu tema „Educația transfrontalieră în contextul globalizării”

desfășurată la Universitatea din Oradea în perioada 30-31 mai 2014.
Teza de doctorat în domeniul Fizică:
•

„Influența structurilor induse pe suprafețe polimere asupra răspunsului electro-optic al cristalelor

lichide nematice”, 2014.
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