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Daniela Căprioară este licențiată în Matematică și Psihologie și doctor în 

Științele Educației. Experiența sa vizează: didactica matematicii, cerceta-

rea în științele educației, instruirea asistată de calculator, managementul 

educațional, formarea competentelor digitale, managementul proiectelor 

educaționale. 

 
Interesele sale de cercetare cuprind învățarea și predarea matematicii, 

curriculumul matematic, psihologia învățării matematicii, evaluarea școla-

ră, educația financiară, formarea competențelor transversale, formarea ini-

țială și continuă a cadrelor didactice. 

 

Informații suplimentare: CV 

Daniela Căprioară has a bachelor’s degree both in Mathematics and Psychology and 

a PhD in Educational Sciences. Her experience covers: Mathematics education, 

Research in Educational Sciences, Computer-assisted Training, Educational Manage-

ment, Development of digital skills, Management of Educational Projects. 

 

Her research interests include Learning and Teaching Mathematics, Mathematics 

curriculum, Psychology of learning Mathematics, School Assessment, Financial 

Education, Development of transversal skills, Initial and in-service teacher training. 

 

Additional information: CV 
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Carmen-Mihaela Băiceanu Vărăşteanu  este absolventă a Universităţii Ovi-

dius din Constanţa ,Facultatea de Psihologie şi Științele Educaţiei, licenţia-

tă în Psihologie, masterat în Consiliere şcolară la Universitatea Bucureşti;  

doctor în psihologie la Universitatea Bucureşti.  

 

Şi-a început activitatea în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa ca titu-

lar al  Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, parcursul 

universitar fiind susţinut de o preocupare constantă pentru perfecţionare 

concretizat în cursuri, seminarii, stagii de pregătire, lucrări ştiinţifice şi pu-

blicaţii care vizează problematica actuală a Psihologiei educaţiei, Psihologi-

ei sociale, Psihologiei sănătăţii şi Consiliere şcolară şi vocaţională. 

 

Informații suplimentare: CV 

Carmen-Mihaela Băiceanu Vărăşteanu  graduated from Ovidius University 

of Constanta, Faculty of Psychology and Educational Sciences specializing 

in psychology, Master Degree in School Counselling, and Ph.D. in 

Psychology.  

She started her activity at the Ovidius University of Constanţa, Teacher 

Training Department . Her  university career was definied by a constant 

concern for professional development materialized in courses, seminars, 

internships, scientific papers and publications aimed at current issues of 

Educational Psychology, Social Psychology, Health Psychology and School 

and vocational counseling, fields in which were concentrated theoretical, 

experimental-investigative and practical-applied efforts. 

Additional information: CV 

LECTOR  

UNIVERSITAR DR. 
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Iuliana Lungu Lector universitar doctor în cadrul Universităţii “Ovidius” Con-

stanţa, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Doctor, cu 

distincţia Cum laude, în domeniul filologic, specializarea Stilistica limbii en-

gleze. Profesor acreditat internaţional cu Diploma TESOL (Teaching English 

to Speakers of Other Languages). Autor de cursuri de metodica predării 

limbii engleză, precum și de numeroase articole de specialitate prezentate 

în cadrul sesiunilor ştiinţifice, simpozioanelor, conferinţelor, la nivel naţio-

nal şi internaţional. 

Principalele interese profesionale: Îmbunătățirea metodologiei TEFL 

(Teaching English as a Foreign) folosind abordările actuale în cercetarea 

privind predarea limbii engleze; profesionalizarea cadrelor didactice din în-

vățământul preșcolar/primar, gimnazial și liceal ca viitori profesori de lim-

bă engleză, investigarea practicilor și politicilor educaționale globale  în 

predarea limbilor străine;  

Additional information: CV 

Iuliana Lungu PhD Lecturer at "Ovidius" University of Constanta, Teacher 

Training Department Doctor, with the distinction Cum laude, in the field of 

philology, specialization of English stylistics. Professor accredited 

internationally with the TESOL Diploma (Teaching English to Speakers of 

Other Languages). 

Author of an English language teaching methodology as well as of 

numerous specialized articles presented at national and international 

scientific sessions, symposiums and conferences. 

Main professional interests Improving methodology of TEFL using currently-

required approaches in research on teaching of language and culture; the 

impact of teacher education on pre-service English language teachers, 

investigating global policies and practices in teaching different age-group 

learners, from (very) young learners to adult ones.  

Additional information: CV 

LECTOR  

UNIVERSITAR DR. 
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Claudia Simona Popa este lector, doctor în Pedagogie și interesul  de cer-

cetare se referă la disciplinele pe care le preda: Didactica limbii române, 

Didactica religiei, Didactica consilierii / dezvoltării personale în învățămân-

tul preșcolar / primar, Didactica domeniului om și  societate., Evaluare şi 

testarea în educaţie  

 
În actul de predare și relația cu studenții, se ghidează  după următorul ci-

tat: „Lectorii eficienți combină talentele omului de știință, scriitorului, pro-

ducătorului, comedianului, spectacolului și profesorului în moduri care 

contribuie la învățarea elevilor”. Wilbert J. McKeachie, Sfaturi didactice  

 

Informații suplimentare: CV 

Claudia Simona Popa she’s a lecturer, PhD in Pedagogy and the research 

interest refers to the disciplines : Didactics of the Romanian language, 

Didactics of religion, Didactics of counseling / personal development in 

preschool / primary education, Didactics of man and society, Evaluation 

and testing in education. 

 

In the act of teaching and the relationship with students, she has guided 

by the following quote: "Effective lecturers combine the talents of the scien-

tist, writer, producer, comedian, performer and teacher in ways that 

contribute to student learning." Wilbert J. McKeachie, Teaching Tips  

 

Additional information: CV 

LECTOR  

UNIVERSITAR DR. 
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Ana-Maria  Bezem este lector universitar dr. în cadrul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Ovidius din Constan-

ța. Interesele sale de cercetare privesc atât programele și serviciile de in-

tervenție psihopedagogică pentru elevii cu CES (managementul clasei în 

context incluziv), cât și procedurile de evaluare pentru identificarea tulbu-

rărilor specifice de învățare (dislexo-disgrafie, discalculie). Formare în 

“Hipnoză clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană”, Practicant de Progra-

mare Neurolingvistică autorizat (International NLP Fundation București) și 

Psiholog autonom principal, în specialitatea Psihopedagogie Specială.   

 

Informații suplimentare: CV 

Ana-Maria  Bezem  she is a PhD lecturer within the Teacher Training 

Department, “Ovidius” University of Constanța. Her research interests con-

cern both psycho-pedagogical intervention programs and services for 

students with SEN, and assessment procedures for identifying specific 

learning disorders (dyslexia-dysgraphia, dyscalculia). Training in “Clinical 

Hypnosis, Relaxation and Ericksonian Therapy”, Authorized Neurolinguistic 

Programming Practitioner (International NLP Foundation Bucharest) and 

Senior Autonomous Psychologist, specializing in Special Education.  

 

Additional information: CV 

LECTOR  

UNIVERSITAR DR. 
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Mirela Mihaela Doga a obținut titlul de doctor în filologie în 2015 și lucrea-

ză ca asistent universitar al Universității „Ovidius” din Constanța, Departa-

mentul de Formare a Profesorilor. A susținut activități de seminar pentru 

cursurile de limba/literatură română, iar acum susține seminariile de di-

dactica limbii române/engleze. În prezent coordonează practica de specia-

litate (nivel preșcolar) a studenților de la Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, precum și a studenților înscriși la modulul de pregătire 

psihopedagogică, specialitățile  română/engleză. Apreciază inovația, coo-

perarea, este empatică și pasionată de lectură, teatru, artă și călătorii. 

 

Informații suplimentare: CV 

Mirela Mihaela Doga  took her doctoral degree in philology in 2015 and 

works as assistant professor of the "Ovidius" University of Constanța, 

Department for Teacher Training. She provided seminar activities for Roma-

nian language / literature courses and now she is focusing on  Romanian/

English language teaching seminars. She currently coordinates the 

specialized practice (pre-primary level) of the students from the Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, as well as of the students enrolled 

in the psycho-pedagogical training module,  Romanian / English 

specialities. She also holds an English seminar for Psychology and Social 

Work students. She appreciates innovation, cooperation,  is empathetic 

and passionate about reading, theater, art and travel. 

 

Additional information: CV 

ASISTENT 

UNIVERSITAR DR. 

 

 


