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INFORMAŢII PERSONALE Rogobete Doris Antonia 
 

  

   0749122603    

 

  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

PROFILUL PERSONAL Psiholog 

Martie 2018 - prezent 

 

 

Martie 2015 – Ianuarie 2018  

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2017 - prezent 

 

 

Octombrie 2015 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog 
Cognitrom, Cluj-Napoca, Piața 14 iulie, 400325 
 

Intern  

Cognitrom, Cluj-Napoca, Piața 14 Iulie, 400325 

▪ Dezvoltarea de instrumente de evaluare psihologică online 

▪ Alcătuire documentație științifică despre caracteristicile probei și descrierea ei 

▪ Alcătuirea de itemi pentru diverse probe și testarea lor 

▪ Scriere de articole științifice pentru publicul larg 
 

Facilitator ateliere dezvoltare personală 
Organizația Minte Forte 

 
Asistent cercetare 
Laboratorul de Psihologia Dezvoltării, Dept. Psihologie, Univ. Babeș-Bolyai 

 

▪ Alcătuirea și aplicarea unor sarcini de evaluare a unor abilități la copii preșcolari 

▪ Discutarea și sinteza de articole științifice 

▪ Elaborarea de lucrări/articole științifice pe baza studiilor derulate 

▪ Analiza datelor experimentale 
 
 

OCTOMBRIE 2017 - prezent 

 

 

 

 

IULIE 2015 – IULIE 2017 

 

 

 

2012- IULIE 2015 

Doctorand școala doctorală Psihologie Cognitivă Aplicată, 
Domeniul Psihologie 
Temă de cercetare: Utilizarea tehnologiei digitale și funcționarea executivă 
în rândul adolescenților 

 
Masterat în psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj Napoca 

 
Licențiat în psihologie 

 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj Napoca 

 

                          2008-2012 
 
Absolvent al ciclului liceal 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 Colegiul Național ”Coriolan Brediceanu„, Lugoj – profil bilingv intensiv engleză 

  

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1 C1 C1 C1 

 Cabridge Certificate in Advenced English – calificativ 

Germană A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experiența de lucru în organizații 
nonguvenramentale (departamentul Training și Resurse Umane în cadrul Asociației Studenților 
Psihologie din România, Organizația Minte Forte) 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (asumare a acestui rol în cadrul echipelor de proiecte și coordonarea unei echipe de 30 
de oameni în organizarea Conferinței Internaționale a Studenților la Psihologie 2015 

▪ organizare (munca în cadrul Labortorului de Psihologia Dezvoltării al Facultății de Psihologie și 
Științe ale Educației) 

▪ responsabilitate (implicarea în proiecte în cadrul Asociației Studenților Psihologie din România  - 
ASPR și Minte Forte) 

▪ proactivitate și inițiativă (ASPR și Federația Națională a Studenților la Psihologie și Științe ale 
Educației  - Cognosis ) 

▪ managementul timpului (ASPR, Cognosis, Laboratorul de Psihologia Dezvoltării)  

▪ adaptabilitate și flexibilitate 

▪ rezolvare de probleme 

 Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competențe de lucru în echipă  

▪ cunoașterea demersului de cercetare științifică  

▪ competențe de siteză și integrare a informațiilor  

▪ competențe de scriere de proiecte de finanțare  

▪ gândire critică  

Competențe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™  

▪ o cunoaștere medie a programului Photoshop și Illustrator 

▪ abilități de lucru în programul statistic  SPSS 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE  
16-18 August 2017 – Participare la colocviul „Off the Lip”, organizat în cadrul programului de 
studii doctorale interdisciplinare „Cognovo”, Plymouth University, Plymouth, UK cu lucrarea 
„Integration of processes in the study of insight and innovation” (Ionescu, Marian, Paula, 
Perde, Vescan, Hopsitar, Rogobete & Suciu, in press).  
 
Ionescu, T., Marian, A., Moldovan, P., Perde, B., Vescan, R., Hopsitar, C., Rogobete, D. & Suciu, L. 
(2017). Integration of Processes in the Study of Insight and Innovation. Avant, 8. 
 
August 2016 – Participare la școala de vară „ColLaboratoire” organizată în cadrul 
programului de studii doctorale interdisciplinare „Cognovo”, Plymouth University, Plymouth, 
UK 
Scopul școlii de vară a fost abordarea unor problematici din cercetarea actuală în cadrul unor echipe 
interdisciplinare și elaborarea unor modele, proiecte sau teorii privind problematica abordată. 
Subiectul echipei din care am făcut parte a fost „Can networks become conscious?”, coordonată de 
Dr. Diego Marnan 
 
Mai 2015 – Participare la Sesiunea de comunicări Științifice a Conferinței Internaționale a 
Studenților la Psihologie, ediția a 5-a – premiul I pentru lucrarea „Dezvoltarea limbajului și 
mass-media – o perspectivă a cogniției ancorate”   
 
Mar 2014 - Apr 2014: Intensive Programme - Co-constructing Healthy Experiences – Cardiff, 
Țara Galilor  
Acesta a fost un proiect interdisciplinar desfășurat în Cardiff, Tara Galilor, si a avut ca scop gasirea 
unor solutii eficiente pentru problemele unei comunitati din aproprierea orasului Cardiff. Acest 
program a reunit studenti la psihologie, sociologie, design de produs si alte specializari. in cadrul 
acestuia am participat la ateliere de lucru si workshop-uri care trebuiau sa ne asigure cunostintele 
necesare pentru indeplinirea sarcinilor date. Ceea ce a adus nou acest proiect fata de cele la care 
am mai participat a fost faptul ca echipele s-au bazat pe discutii directe cu locuitorii orasului 
(beneficiarii proiectului) si pe feedback-ul lor referitor la problemele cu care se confrunta, De 
asemenea, discutiile teoretice din cadrul seminariilor si workshop-urilor au fost dublate de vizite de 
teren in orasul respectiv si discutii cu persoane direct implicate in procesul de rezolvare a acestor 
probleme (primarul orasului, membrii ai unor ONG-uri locale, membrii ai comunitatii etc.). Ca si 
rezultat, fiecare echipa a propus o solutie pentru una dintre probleme identificate in comunitatea 
respectiva, care vor fi (sau nu) puse in practica in functie de disponibilitatea economica a zonei.   
 
Ian 2010 - Mai 2012: Comenius – Together for a Creative World 
 Acest proiect a avut ca scop stimularea creativitatii participantilor si cunoasterea diferitelor culturi 
implicate in proiect prin construirea unor povesti, a unor piese de teatru (muzicale, spectacole de 
dans etc.), si a unor obiecte care sa reflecte parti importante ale fiecarei culturi. Aceste produse au 
fost realizate in cadrul unor intalniri individuale ale echipelor din fiecare tara sau in cadrul unor intalniri 
comune (ex. in cadrul Taberei Internationale de Ceramica "Happy Daro" Lugoj) si prezentate in 
cadrul unor spactacole, a unor expozitii sau sub forma de carti. Acest proiect a favorizat munca in 
echipa, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si socializare, a creativitatii si a oferit cadrul potrivit 
pentru extinderea relatiilor si cunostintelor sociale.   
 
Oct 2009 - Jun 2011: Comenius - I want to tell you a fairytale  
Scopul proiectului a fost sa construiasca un cadru potrivit pentru schimb de informatii si cunoasterea 
diferitelor culturi prin incurajarea creativitatii. De asemenea, prin acest proiect sa incercat 
constientizarea unor probleme cu care se confrunta adolescentii in diferite tari (plecarea parintilor la 
munca, traficul de persoane, consumul de substante etc.). Practic, sarcina participantilor la acest 
proiect a fost sa construiasca pe baza unui basm clasic o poveste moderna care sa evidentieze una 
dintre dificultatile adolescentilor mentionate mai sus 
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Proiecte și concursuri  
În cadrul facultății  
– activități și proiecte desfășurate ce voluntar în cadrul Asociației Studenților Psihologi din 
România : membru timp de 2 ani în departamentele Training și Relații Publice, 1 an în 
departamentul de Resurse Umane și 1 an în departamentul Științific  - implicare în echipa de 
organizare a proiectelor Training of Yourself (2013, 2014), Internship, Zilele Facultatii de Psihologie si 
Stiinte ale Educatiei, Saptamanile Bobocului, Balul Bobocilor, Teambuilding, Fabrica de Zâmbete 
Conferința Internațională a Studenților la Psihologie (premiul I la Sesiunea de Comunicări Științifice) 
 - In cadrul acestor proiecte am avut ocazia să imi dezvolt abilitati de comunicare si de rezolvare de 
probleme prin sarcini precum – mentinerea legaturii cu profesorii responsabili pe diferite activitati 
(workshop-uri, prelegeri), gasirea salilor si gestionarea protocolului care insoteste aceste activitati, 
organizarea unor treasure hunt-uri si activitati sociale (vizionari de filme, petreceri), contactarea unor 
firme in vederea obtinerii unor colaborari (in cadrul proiectului internship), realizarea programului de 
activitati si asigurarea ca acesta este urmat (in cadrul saptamanilor bobocului si balul bobocilor) si 
altele 
 - Coordonator al Conferinței Internaționale a Studenților la Psihologie, ediția a VI-a, 2016  
 
 - In cadrul Federatiei Nationale a Studentilor la Psihologie si Stiinte ale Educatie (Cognosis), 
federatie din care face parte si ASPR, am avut oportunitatea sa ma implic in proiecte precum 
Exchange, Congresul National al Studentilor la Psihologie și Școala de Iarnă Cognosis. Aceste 
proiecte au contribuit la dezvoltarea mea ca om, in special cel de-al doilea care a presupun munca 
intr-o echipa nationala (formata din membrii ale asociatiilor locale de psihologie din 5 centre 
universitare) si gestionarea a 50 de participanti intr-o locatie putin cunoscuta. In cadrul acestor 
proiecte am fost membră a echipei de social si relatii publice si mi-am dezvoltat abilitati de munca in 
echipa, de comunicare, de empatizare si socializare. De asemenea, mi-am imbogatit abilitatile de 
lucru in programul Photoshop.  
 
- În cadrul Laboratorului de Psihologia Dezvoltării: În prezent – parte a gurpului de cercetare 
Felxibilitate și Cogniție ancorată 
- am contribut la introducerea și corectarea datelor de cercetare în SPSS, la codarea și cotarea 
comportamentelor participanților, la traducerea și retraducerea unor instrumente, la realizarea de 
sinteze teoretice relevante pentru studiul în desfășurare și aplicarea de probe participanților; 
 
- În cadrul organizației Minte Forte – membru al biroului de conducere; facilitator traininguri și 

ateliere de dezvoltare personală 
Activități: organizate de evenimente de teme de educație pentru sănătate mintală, facilitatea de 
ateliere de dezvoltare personală pentru adulți, scriere de proiecte de finanțare sub egida Erasmus+, 
dezvoltare și facilitare de activități non-formale cu adolescenți și adulți 
 
- Altele – participarea la organizarea Zilei Interacțiunii Om-Animal (2 ediții), a organizării Expoziției 
pentru Copil – ExpoPrichindel în colaborare cu Playful Learning 


