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LOCUL DE MUNCĂ VIZAT   

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

2015 – prezent  Lector universitar 
Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu / nr.6, 300559 (România) 
http://www.tibiscus.ro/  

Decan (01.03.2019 – Prezent) 

Director departament Informatică (2014 - 2018) 

- Predau cursuri și conduc lucrări de laborator la disciplinele de informatică 
- Ca decan, îndrum activitatea facultății: didactică, științifică, organizatorică 
- Ca director de departament am elaborat strategia de dezvoltare a departamentului, am 
stabilit comisii de licență și disertație, am propus comisii de concurs, am întocmit state de 
funcții ale departamentului. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  

2007 – 2015 Asistent universitar 

Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu / nr.6, 300559 (România)  
http://www.tibiscus.ro/  

- Am condus lucrări de laborator la discipline de informatică: Arhitectura calculatoarelor, 
Limbaje de Asamblare, Algoritmica Grafurilor , Baze de Date, Sisteme de Gestiune a 
Bazelor de Date, Tehnologii Web, Programare Orientată Obiect, Generatoare de Aplicații 
Windows, Prelucrarea Imaginilor, , Grafică pe Calculator, Algoritmi și Structuri de date 
- Indexarea revistei „Anale. Seria informatică” 
- Elaborarea mai multor lucrări de laborator 
- Elaborare orar facultate 
- Testarea cunoștințelor studenților acumulate la laborator 
- Lucrări de cercetare prezentate la conferințe naționale și internaționale 
- Participare la diferite evenimente didactice, naționale și internaționale 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  

2014 – 2015 Expert învățământ | Proiect POSDRU/161/2.1/G/6137512 ”Cariera – 
provocarea mea! 
Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu, 300559 (România)  

- Prezentări cursuri 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

2014 Lector formator | Proiect PROJOB-Măsuri active de stimulare a forței de 
muncă în Regiunea de Vest-POSDRU/131/5.1/G/125380 – Proiect 
cofinanțat din Fondul Social European 

http://fcia.tibiscus.ro/
http://www.tibiscus.ro/#_blank
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Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu / nr.6, 300559 (România)  

- Am predat curs si laborator  la materia „Inițiere – competențe comune informatice”. 
- Verificarea cunoștințelor finale împreună cu comisia. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  

2011 – 2013 Asistent echipă formare, formator | Proiect European 
POSDRU/87/1.3/S/62626 “Centru de perfecţionare a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” 
Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu, 300559 (România)  

- Elaborarea structurii modulului de instruire, 
- Elaborarea materialului pentru cursul şi laboratorul „Grafică şi prelucrarea imaginilor”, 
- Elaborarea materialului pentru cursul şi laboratorul „Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia”, 
- Elaborarea materialului pentru cursul şi laboratorul „Software dinamic pentru educaţie”, 
- Prezentarea proiectului la şedinţa cu directorii de şcoli şi licee organizată de ISJ 
Timişoara, 
- Promovarea importanţei formării profesionale continue a personalului didactic pre-
universitar, 
- Predare Laborator  la cursul „Crearea unei pagini web” 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  

2001 – 2002 Tehnician echipamente electrice 
S.C. Luxten Lighting Company S.A, Calea Buziaşului nr. 26, 300693 Timișoara (România)  

- Asigurarea echipamentelor necesare pentru testarea pe calculator a aparatelor electrice 

Tipul sau sectorul de activitate Electrotehnică  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

2017 – 2018 Certificat de participare  

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) Proiect POS-
CCE SMIS/CSNR 23401 ”SeECIS – Sistem de Educație pentru Evaluarea Calității în 
Învățământul Superior din România”, Timișoara (România)  

- Curs - Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în  învățământul 
superior 
- Curs - Sinteza principalelor modificări – Metodologia de evaluare externă, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS 
- Curs - Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de master 

2014 Program ERASMUS | Staff training  

Prezentare curs - Universitatea "Jules Verne", Picardie (Franţa)  

2014 Certificat Manager Proiect  

Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, Lascăr Catargiu, 300559 (România)  

- Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului 
- Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect 
- Managementul echipei de proiect 
- Managementul calității proiectului 

2010 – 2014 Diplomă de Doctor în inginerie electronică și telecomunicații 
cu Tema: ”Contribuții la evaluarea asistată de calculator a 
testelor psihologice folosind Tehnici de Prelucrare a 
imaginilor” 

Nivelul 8 CEC 

Universitatea Politehnica Timisoara / Facultatea de Electronică și Telecomunicații, 
Timișoara (România)  

Școala doctorală - Prelucrarea Imaginilor, Morfologie Matematică, Pattern Recognition, 
Testul arborelui din cadrul testelor psihologice 
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2011 Certificat Formator de formatori  

Asociaţia DIDAKTICOS, Timișoara (România)  

- Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, 
- Evaluarea participanţilor la formare, 
- Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, 
- Proiectarea programelor de formare, 
- Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, 
- Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

2007 – 2009 Diplomă de master – specializarea Web Design pentru E-society Nivelul 7 CEC 

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara (România)  

- Web design, Design grafic, Grafică digitală, Estetica siturilor web, Marketing şi legislaţie 
economică, Strategii de publicitate 

2008 Program ERASMUS | Staff training  

Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven, Emden (Germania)  

- prezentare curs ”Computer Aided Management of Technological Processes” 

2002 – 2006 Diplomă Licențiat în informatică Nivelul 6 CEC 

Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara / Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată 
(România)  

- Limbaje de programare: C, Java, Visual Basic ; Tehnici Web: Html, Php, Flash ; Baze de 
date: MySql, Acces, Birotică, Internet, Photoshop, Corel 

2000 Certificat de absolvire Curs Informatică  

Ministerul Educaţiei Naţionale - ELINF, Timișoara (România)  

- Operare PC, Windows ‘98, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Acces, Reţele, 
Internet 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competenţe de comunicare -  Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, abilităţi de 
comunicare inerumană, spirit didactic 

-  Având calitatea de cadru didactic am ţinut lucrări de laborator de un înalt nivel ştiinţific, 
asigurând studenţilor cunoştinţe de bază materializate în îndrumătoare de laborator. 

-  În 2010-2011 am făcut parte din Comisia de Calitate a Facultăţii de Calculatoare şi 
Informatică Aplicată, Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara 

-  Secretar de redacţie (2009-2015) - Redactor șef adjunct (2015-prezent) la publicația 
științifică  "Annals. Computer Science Series Journal” /  http://anale-informatica.tibiscus.ro/  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

-  Abilităţi de planificare, managementul resurselor şi timpului 

-  Membră în comitetul de organizare al Simpozioanelor ”Actualități și perspective în hard 
și soft – APHS, Facultatea de calculatoare și Informatică Aplicată - 2015, 2017 

-  Membră în comitetul de organizare a activităților din cadrul evenimentelor anuale 
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" (2013-2018) 

-  Membru în Comitetul științific și organizatoric al Sesiunii De Comunicări Ştiinţifice a 
Studenţilor din Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, 2015-2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://anale-informatica.tibiscus.ro/
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-  Membru în colegiul de redacție la ANALE Seria Științe Economice. Timișoara  

-  Redactor adjunct la Annals. Computer Science Series" Journal 

-  Coordonare, organizare activități proiecte, granturi la Fundația Student Plus Timișoara 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

- Participări la diverse conferințe naționale și internaționale în domeniu 

- O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am făcut parte din comisia calităţii 
pe facultate) 

- Bun mentor (coordonator de licențe și disertații, am fost responsabilă cu instruirea şi 
formarea tinerilor absolvenți) 

- E-learning, E-commerce 

Competențele informatice C/C++, Java, Matlab, Visual Basic, Tehnologii Web, Aplicații grafice: Corel Draw, 
Photoshop 

Php, MySQL, Baze de date, Microsoft Office 

Permis de conducere B1, B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

Publicații Peste 20 de lucrări științifice publicate și indexate ISI sau baze de date internaționale, cărți 
și materiale didactice, note de laborator,  participări la conferințe naționale și internaționale 

Proiecte Proiecte defășurate în cadrul Fundației Student Plus Timișoara  

2016–2018 | Proiect ERASMUS+ 2016-1-RO01-KA201-024518 ”Discover Real 
Everywhere Applications of math - DREAM”, Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara, 
Lascăr Catargiu / nr.6, 300559 (România),  Designer pagini web  

2017 | ”Arad - Smart City TOUR” | https://www.uvvg.ro/site/proiectul-arad-smart-city-tour-
atentia-elevilor-si-studentilor-uvvg/ 

2008, 2014 | Schimb de experienţă prin grant Erasmus, la Fachbereich Elektrotechnik und 
Informatik, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven (Faculty of Electrical 
Engineering and Computer Science, University of Applied Science 
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven), Emden, Germania 

2014-2015 | ”Cariera - Provocarea mea!” - POSDRU/161/2.1./G/137512 

2012-2014 | ”CPTM - Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar în tehnici de predare multimedia”/POSDRU/87/1.3/62626, Finanțator 
Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara 

2009 | Invitată la tradiţionalul congres internaţional de istorie şi cultură pan-românească, 
ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie, în organizarea Asociaţiei  “Astra Română” pentru Banat - 
Porţile de Fier şi românii de pretutideni, în perioada 9 - 12 octombrie 2009, la Timişoara. 

Distincții -   Diverse diplome pentru gimnastică artistică în gimnaziu, diverse premii de la biblioteca 
pentru o foarte bună şi consecventă cititoare. 

-   Diploma – Student Eminent în anul 2005, organizaţia Orizonturi Universitare 


