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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RUNCAN PATRICIA LUCIANA                                   
Adresă(e) Str. Begoniei, Nr. 3, Giroc, Timişoara, jud. Timiş, România 

Telefon(oane) - Mobil: 0731 35 67 79 

Stare civila Casatorita; doua fetiţe, de 5 ani si de 7 ani 

E-mail(uri) patyruncan@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 1 iunie 1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Educaţie şi cercetare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri la discipline legate de sistemul de Asistenţa Socială, Managementul de caz, 
Supervizare în Asistenţa Socială 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, jud.Timiş 

Perioada 2003 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la discipline legate de sistemul de Asistenţa Socială, Managementul de caz, 
Asistenţa Socială a familiei şi copilului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, jud.Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învâţământ universitar 

Perioada 2001 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator programe sociale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, organizare, consiliere, scriere de proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate “Isus Speranţa României”, str. Căpitan Dan, Nr.23, Timişoara.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă Socială 

Perioada 2000 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent social 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere familiala 

Numele şi adresa angajatorului Organizaţia Creştină Ecce-Homo, Str. Henri Barbusse, nr.49, Cluj-Napoca, punct de lucru în Timişoara.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă Socială 
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Educaţie şi formare       
 

 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Perioada 

 2011 - prezent 
 

Bursă postdoctorală în domeniul asistenţei sociale 
 
2010 

Calificarea / diploma obţinută  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    2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat  de FORMATOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

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 

Apariţia depresiei la persoanele vârstnice. Aspecte psihosociale 

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 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul Civil, Dreptul Penal, Drept Administrativ, Drept Internaţional Public 

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 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara  
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Studii postuniversitare 
 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Asistent social, Diplomă licenţă  

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  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini hidraulice şi acţionări pneumatice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sancta Maria HilfeTimişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii postliceale 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Abi�it�ti de c��u�icare� pr�ve�ite di� activit��i�e didactice �i di� �ucru� direct cu c�ie��ii �� asiste��� 

s�cia��� Abi�it��i de ascu�tare� pr�ve�ite di� activit��i�e didactice �i di� �ucru� direct cu c�ie��ii �� asiste��� 

s�cia���  Abilităţi de consiliere  familială; Abilităţi de organizare şi promovare a evenimentelor; Abilităţi pedagogice ;
Abilităţi de relaţionare şi muncă în echipă; Putere de empatie, 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 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 Gestionarea activităţilor logistice şi financiare dobândite atât în cadrul pregătirii profesionale cât şi ca urmare a 
experienţei practice 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Bună coordonare în activităţi de utilizare a instrumentelor Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 Creativitate şi abordare inovativă în găsirea de soluţii şi în rezolvarea problemelor 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 Abilităţi de a lucra cu oamenii vulenerabili; Abilităţi de încurajare şi motivare 

  

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

 


