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Curriculum vitae 
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume FARCA SPERANȚA 
E-mail(uri) speranta@farca.ro; sit: http://speranta.farca.ro 

 
Experienţa profesională în învățământul superior 

Perioada Octombrie  2013 – prezent 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Conferențiar univ. dr.  
Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (din 2013) 

Activit��i �i responsabilit��i 
principale 

Activitate de predare �i evaluare. Titular al mai multor cursuri 
Conducerea departamentului 

Perioada 2008-2012 
Func�ia sau postul 

ocupat 
Cadru didactic asociat  (lector și conferențiar) 

Numele �i adresa 
angajatorului 

Universitatea Naţională de Arte 
Str. General Budi�teanu nr. 19, sect.1, Bucure�ti   

  
Perioada 2012-2013 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Cadru didactic asociat  (lector) 

Numele �i adresa 

angajatorului 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Departamentul pentru Preg�tirea Personalului Didactic 
Str. Panduri, Nr.90, Bucure�ti 

  
Perioada 2003-2005 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Cadru didactic asociat  (lector) 

Numele �i adresa 
angajatorului 

SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice 
Str. Povernei, nr.6-8, sect.1, Bucure�ti 

  
Experienţa profesională  în psihanaliză 

Perioada 1994 – prezent 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Psihanalist 

Activit��i �i responsabilit��i 

principale 

Activit��i de psihanaliz� (psihoterapie, supervizare, formare teoretic� �i cercetare; diseminare) 
• Psihanaliz�  �i psihoterapie psihanalitic�  (1997–prezent );  
• Realizator al sitului: Despre psihanaliza și educația copilului http://speranta.farca.ro (din 2010) 

  
Experienţa profesională  în cercetarea științifică 

Perioada septembrie 1994 – 2014 

Func�ia sau postul 
ocupat 

Cercetător științific III  al laboratorului Teoria Educației  
Șef al laboratorului Teoria Educației (2012) 
Membru al colegiului de redacție al Revistei de Pedagogie (2013- prezent) 

Activit��i �i responsabilit��i 

principale 

Coordonarea unor proiecte �tiin�ifice de cercetare; Participarea la elaborarea unor proiecte �tiin�ifice 
Elaborarea unor programe de formare, a unor studii, analize �i rapoarte  
Participare la elaborarea unor planuri de înv���mânt �i a unor programe �colare 
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Numele �i adresa 
angajatorului 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Str. �tirbei Vod� 37, 010102, Bucure�ti, România 

Tipul activit��ii sau 
sectorul de activitate 

Cercetare științifică în: 
Psihanaliz�,  educa�ie timpurie, formarea profesorilor 

  
Educaţie şi formare 
 Doctorat 

Perioada 
 

1997-2003 

Diploma ob�inut� Doctor în ştiinţele educaţiei 

Titlul tezei/ discipline studiate Titlul tezei: „Psihanaliz� �i Educa�ie” / psihanaliz�, pedagogie 
Numele �i tipul institu�iei de înv���mânt Universitatea din Bucure�ti, Facultatea de Psihologie �i �tiin�ele Educa�iei 

Nivelul în clasificarea na�ional� sau interna�ional� ISCED 6 
 Licență 

Perioada 
 

1991-1996 
Calificarea/ diploma ob�inut� Diplomă de licenţă în știinţele educaţiei 

Disciplinele principale studiate Titlul tezei: „Psihanaliz� �i Educa�ie pentru copii” 
Numele �i tipul institu�iei de înv���mânt Universitatea din Bucure�ti, Facultatea de Psihologie �i �tiin�ele Educa�iei 

Nivelul în clasificarea na�ional� sau interna�ional� ISCED 5 
 Psihanaliză 

 
Perioada 

 

1996-2002 
Calificarea Psihanaliză  

Demersuri de formare psihanaliz� de formare (cca. 850 �edin�e; 3 �ed./ s�pt.)  
supervizare psihanalitic� (cca 85 �edin�e; 1 �ed./ s�pt)  

Numele furnizorului de formare Societatea Română de Psihanaliză, membri IPA 
Nivelul în clasificarea na�ional� sau interna�ional� Psihanalist 

  

 

Publicații, lucrări de cercetare, participări la evenimente științifice  

Cărți de autor 

Farca, S., Independența copilului,  e-book, iTunes, Cupertino, USA,  2014,   
https://itunes.apple.com/ro/book/independenta-copilului/id879939249?mt=11 
Farca, S., Venirea pe lume a copilului,  e-book, iTunes, Cupertino, USA,  2014,   
https://itunes.apple.com/ro/book/venirea-pe-lume-a-copilului/id790311135?mt=11  
Farca, S., The Newborn and his Mother,  e-book, iTunes, Cupertino, USA,  2012,   
 https://itunes.apple.com/us/book/the-newborn-and-his-mother/id545165973?ls=1 
Farca, S., Grădinița mea favorită! Ghid pentru părinți și educatoare,  e-book, iTunes, Cupertino, USA,  2012,  
 https://itunes.apple.com/ro/book/gradinita-mea-favorita/id513722313?mt=11 
Farca, S., Copilul meu merge la Școală! Ghidul părinților,  pdf, Institutul de Științe ale Educației, 2013,  
Farca, S., Cum întâmpinăm  copilul ca părinţi, bunici, medici şi educatori , Editura Trei, București, 2010  
Farca, S., Ce trăieşte copilul şi ce simte mama lui, Editura Trei, București, 2009,  
Farca, S., Psihanaliza şi cele patru vârste ale eului. Cum devenim părinţi,  Editura Trei, București, 2003,  
 

Numeroase alte scrieri : capitole în cărți, articole în reviste de specialitate, studii de cercetare, participări la 

conferințe, participări la emisiuni T.V. și radio, interviuri și colaborări 
 


