TUTORII IMPLICAȚI ÎN PREGĂTIREA PRACTICĂ A STUDENȚILOR
DIN CADRUL PROIECTULUI „PRACTICA INTERDISCIPLINARĂ – O ȘANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”
STAGIUL DE PRACTICĂ 2013-2014
Aura Corbeanu
Este vicepreședinte executiv al Uniunii Teatrale din România – UNITER, vicepreședinte executiv
al al Alianței Naționale a Uniunii de Creatori – ANUC, Director executiv al Fundației „Arte şi
meserii – Floare Albastră”, Profesor universitar doctor, trainer specializat pe Management
cultural, marketing cultural, Reţele culturale, dezvoltare instituţională - ca structură juridică etc. și
impresar artistic. A contribuit la pregătirea practică a studenților de la specializarea „Teatrologie”,
prin susținerea modulului „Impresariat artistic”. De asemenea, a coordonat o grupă mixtă de 7
studenți de la 3 specializări diferite, în cadrul modulului „ONG virtual”.
Andreia Moraru
Ocupă funcția de Director Dezvoltare în cadrul fundației Alpha Transilvană, și este Manager
Proiect în proiectul „Eficiența muncii asistate pentru persoane cu dizabilități”. Este
membru al Bordului EASPD – Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru
Persoane cu Dizabilități, și expert al ANED – Rețeaua Academică a Experților din Europa în
domeniul dizabiliății. A susținut modulul „Înființare și funcționare ONG”, primul modul al
studenților de la specializarea ”Drept”, și a coordonat o grupă mixtă de 7 studenți de la 3
specializări diferite în cadrul ultimului modul, „ONG virtual”.
Teodor Bodoașcă
Este profesor universitar doctor, vicepreședinte al Curții de Arbitraj a Camerei de Comerț și
Industrie Tîrgu-Mureș, membru fondator al Societatii Autorilor si Editorilor din Romania de
Opere Stiintifice „PERGAM”, membru sau presedinte în cadrul unor comisii pentru elaborarea
unor acte normative la nivel național (proiecte de legi sau hotarari de guvern) ori la nivelul unor
instituții (regulamente, ordine, instrucțiuni, metodologii, carte universitare etc). A susținut
modulul „Concepere text științific” pentru studenții de la specializarea „Comunicare și relații
publice”.
Ligia Voro
Este redactor cu atribuții de producător știri în cadrul SC Marketing Politic și Sondaje Tîrgu
Mureș, specialist în lobby și advocacy în cadrul unor proiecte precum: ”Din civism.Spune ce de
doare” și ”Sprijin pentru Jurnalismul de Investigație” și inițiator al campaniei de audieri
publice ”Soluții pentru îmbunătățirea procedurii de elaborare și adoptare a actelor
administrative normative la nivelul Primăriei Tîrgu-Mureș și Consilului Local Tîrgu-Mureș. A
susținut modulul „Lobby și advocacy” studenților de la specializarea ”Drept”, și a coordonat o
grupă mixtă de 7 studenți de la 3 specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.
Eliodor Moldovan
Este director executiv al Asociației Culturale K’ARTE și secretar al Cancelariei Prefectului Mureș,
manager proiect în cadrul unor proiecte culturale precum: Festivalul Filmului Francez la Tîrgu
Mureș, British Documentary la Tîrgu Mureș, Festivalul Filmului European, Simpozionul de artă
contemporană ”Ion Vlasiu” de la Bistra Mureșului, Zilele Filmului Polonez, Zilele Filmului Maghiar,
Zilele Filmului Românesc. A contribuit la pregătirea practică a studenților de la specializarea
”Comunicare și relații publice”, susținând modulul ”Editare carte”. A coordonat o grupă mixtă de
7 studenți de la 3 specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.
Nicolae Tomulețiu
Este purtător de cuvânt în cadrul S.C. Compania Aquaserv S.A., și consultant relații publice și
comunicare pe proiectul POS Mediu – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu
apă potabilă și canalizare din județul Mureș implementat de Compania Aquaserv, cu o vastă
experiență profesională în domeniul comunicării și mass-media. A pregătit practic studenții
de la specializarea „Comunicare și relații publice”, în cadrul modulului „Redactarea
materialelor de comunicare”, și a coordonat o grupă formată din 7 studenți de la 3
specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.

Marius Portik
Este profesor al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea București și specialist
în grafică publicitară și implementare și design pentru pagini web în cadrul MX Media. A realizat
proiecte multimedia sau de grafică pentru numeroase companii și instituții printre care: Autoritatea
Națională pentru Tineret, Antena 1, Amphion, Baschet Club Mureș, Auto Complet, Cinema City,
Chevrolet, Consiliul Județean Mureș, Dacia, Federația Internațională de Baschet. A pregătit practic
studenții de la specializarea ”Teatrologie”, în cadrul modulului „Producție multimedia”, și a
coordonat o grupă de 7 studenți de la 3 specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.
Maria Koreck
Președinte al Asociației Divers, asociație care promovează cunoașterea și acceptarea
diversității, coordonator al Centrului de Resurse pentru ONG-uri Mureș și al Centrului de
Resurse Virtual despre Diversitate: INFO DIVERSITATE, consultant independent în domeniul
managementului proiectelor și organizării de evenimente, formator de formatori acreditat
de Asociația HIFA România, specialist în advocacy și mediere. A contribuit la pregătirea
practică a studenților de la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș, specializarea
„Teatrologie”, prin susținerea modulului „Organizare de evenimente”.
Dan Nicolae Cetină
Este formator în cadrul Centrului Mureș Transilvania, avocat și admnistrator al editurii
Sebastian Publishing House, lector al cursului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale”,
traducător din limba engleză a cărților: „Ultima bătălie” (2007), „Ziua cea mai lungă” (2008),
„Un pod prea îndepărtat” (2009) scrise de Cornelius Ryan, „Camarazi de război” de Stephen
E. Ambrose (2010) apărute la editura Sebastian Publishing House din Târgu Mures .
A contribuit la pregătirea practică a studenților de la specializarea ”Drept”, prin susținerea
modulului „Protecția juridică a dreptului de proprietate intelectuală”.
Carmen Ciulea
Este din anul 2007 directorul Centrului Mureș al Fundației „Alături de Voi” România, calitate
în care coordonează toate programele, activitățile și evenimentele organizate de Centru.
Este licențiată în Asistență socială și master în Managementul proiectelor, fiind totodată
formator acreditat și specialist în comunicare și relaționare. Este coautor al Ghidului „Clubul
Tinerilor” și al ghidului „HIV/SIDA – între justiție și normalitate”. A coordonat o grupă
formată din 7 studenți de la 3 specializări diferite în cadrul modulului de practică „ONG
virtual”.
Cosmin Blaga-Zătreanu
Este cunoscut mureșenilor ca jurnalist, realizator de emisiuni, moderator a numeroase
dezbateri televizate și specialist în comunicare.
Între 2012 și 2014 a fost consilier personal al prefectului de Mureş, cu atribuţii de purtător
de cuvânt al Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, iar din 2014 este șeful Biroului de Relaţii
Publice şi Comunicare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş. Cosmin Blaga
este proprietar al revistei „Lumea Copiilor” și consultant pe strategii de imagine pentru
două ONG-uri mureșene.
Adriana Tomulețiu
Este conferentiar univ. doctor și director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș, manager de proiect în
cadrul proiectului Sprijin pentru șomeri, finantat prin programul internațional „Fondul de
urgență”, de către Fundația Soros, manager de proiect în cadrul unui proiect PHARE,
Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului
Uman, autor a numeroase studii și articole. A coordonat o grupă formată din 7 studenți de la
3 specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.
Alina Schenk
Este psiholog și coordonator program în cadrul organizației „Salvaţi Copiii”, Centrul de
Consiliere pentru Părinţi, formator atestat, psiholog licențiat în psihologie și
psihopedagogie specială, cu competențe în consilierea şi psihoeducaţia părinţilor cu
dificultăţi emoţionale, dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale în preşcolaritate,
consiliere vocaţională, neuroştiinţe cognitive şi bazele terapiei cognitive, psihodiagnostic
in performanţă şi personalitate ș.a. A coordonat o grupă formată din 7 studenți de la 3
specializări diferite în cadrul modulului „ONG virtual”.

