Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Cristina Mihaela Nagy
Str. Lugojului, Nr. 23, 300305 Timișoara (România)
(+40) 744104725
c.nagy@tibiscus.ro
cristinanagy2009@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
09/02/2017–Prezent

Conferentiar universitar
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timişoara, Str. Lascăr
Catargiu, nr. 6
Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice
·
predarea următoarelor cursuri pentru studii de licenţă: Bazele contabilităţii, Contabilitate aplicată,
Contabilitatea societăților de asigurări, Contabilitate fundamentală, Sisteme și raportări financiare;
·
predarea următoarelor cursuri și seminarii pentru studii de master: Analiza diagnostic a
întreprinderii, Situaţiile financiare;
·
evaluarea şi examinarea studenţilor/masteranzilor;
·
coordonarea de lucrări de licență/disertație;
·
coordonarea activităţii de practică a studenţilor;
·
evaluare şi activități complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare;
·
îndrumarea studenților pentru alegerea rutei profesionale în calitate de tutore;
·
participare la comisii şi consilii în interesul învățământului;
·
elaborare tratate/monografii/cărţi de specialitate;
activități de cercetare ştiințifică şi de pregătire individuală specifică.

01.04.2018- prezent

Director de departament
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, Facultatea de Științe Economice, Timișoara (România)
− avizarea elaborării programelor analitice pentru programele de studii universitare,
studii postuniversitare, studii aprofundate, din facultate;
− urmărirea actualizării anuale a fişelor de disciplină;
− întocmirea statului de funcţii al departamentului;
− evaluarea activității didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
− asigurarea evaluării anuale a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
− urmărirea desfăşurării practicii de specialitate;
− realizarea de propuneri privind selectarea de cadre didactice asociate, acordarea calităţii de
profesor consultant, prelungirea activităţii didactice după împlinirea vârstei de pensionare;
− realizarea de propuneri de specializări pentru licenţă, masterat, doctorat, studii
postuniversitare,studii aprofundate, precum şi alte forme de învăţământ;
− coordonarea unităţilor de cercetare din facultate;
− realizarea de propuneri de cooperare academică internaţională şi de promovare a
competitivităţii
− internaţionale a departamentului;
− coordonarea activităților de editare a materialelor didactice.

01/10/2015–08/02/2017

Lector universitar
Universitatatea „Tibiscus” din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timișoara (România)
Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice si activități de cercetare ştiințifică şi de
pregătire individuală specifică.

20/02/2009–30/09/2015

Asistent universitar
Universitatea "Tibiscus" Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timişoara (România)

01/03/2008–19/02/2009

Preparator universitar
Universitatea "Tibiscus" Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timişoara (România)
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01/11/2018–prezent

Expert contabil, administrator
Contcrion Expert SRL
Expert contabil

10/02/2018–31/10/2018

Expert financiar,
Uher & Asociatii SRL
Expert pe probleme economice

24/03/2015–31/08/2017

Expert financiar
Uher Expert SRL
Expert pe probleme economice

07/01/2016–21/03/2017

ECONOMIST
Consexpert auditor SRL, Timișoara (România)
contabilitate în programul SoftPro

01/06/2006–01/09/2008

Economist
Tehnorex SRL, Timişoara (România)

01/03/2000–01/08/2002

Gestionar
Pamiskorones SRL, Timişoara (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2009–29/07/2012

Diploma de Doctor - domeniul Contabilitate

Nivelul 8 CEC

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,, Timişoara
(România)
Titlul tezei de doctorat „Aportul contabilității în managementul asigurărilor"
Cercetare științifică
01/10/2018–prezent
01/10/2007–29/07/2009

Membru C.E.C.C.A.R.
Diploma de Master

Nivelul 7 CEC

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Timişoara (România)
Specializarea „Audit, evaluare şi reorganizarea întreprinderii"
Lucrarea de disertație susținută „Auditul performanţei programului de creştere a competitivităţii
produselor industriale"
01/10/2002–30/09/2006

Diplomă de licenţă - Economist

Nivelul 7 CEC

Universitatea „Mihai Eminescu” Timişoara, Facultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial,
Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, Timişoara (România)
Lucrarea de diplomă susținută „Organizarea calculaţiei costurilor prin metoda standard – cost la S.C.
NELSON PROD S.R.L."
2019

FISCALITATE/EXPERTIZĂ CONTABILĂ - Certificat de absolvire
Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România

2019

Certificat de absolvire
Proiect Resurse umane si intreprinderi competitive in Regiunea Vest/ Cod SMIS
117002, in calitate de cursant, Beneficiar, 34 Program Operational Capital Uman/ Camera De
Comert, Industrie Si Agricultura Caras Severin/
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2018

Competențe antreprenoriale - Certificat de absolvire
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea
națională pentru calificări și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice /
Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, proiect Atelierul de
antreprenori/POCU/82/3/7/106050, in calitate de cursant
Competențe antreprenoriale

2018

14/03/2014–25/04/2014

Excel - Certificat de absolvire
Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România

Manager proiect – Certificat de absolvire – cod COR 242101

Nivelul 4 CEC

Ministerul Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Autoritatea națională pentru
calificări și Ministerul Educației Naționale / Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, Timișoara (România)
Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului,
Planificarea activităților și jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale
pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, Managementul riscurilor,
Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului,
Managementul calității proiectului,

01/10/2007–01/03/2008

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara.
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Timişoara (România)
Psihologia educației, pedagogie, didactica specialității, practică pedagogică, logică,
sociologia educației

06/12/1999–25/02/2000

Diplomă

Nivelul 3 CEC

Internaţional Computer School, Timișoara (România)
„Iniţiere în contabilitate şi contabilitate asistată de calculator"
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe de comunicare

12/3/18

română

Competenţe multiple dobândite în cursul carierei, ca urmare a colaborărilor cu diferite instituţii şi a
ocupării unor funcţii diverse, atât în învăţământ, cât şi în cadrul unor societăţi din mediul privat, în
domeniul financiar-contabil.
Capacitate de analiză şi sinteză a unor informaţii atât teoretice cât şi practice
Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii,
Capacitate de analiză şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor,
Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale,
Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi a sarcinilor de serviciu,
Capacitate de organizare
Capacitate de asimilare informaţii şi abilități noi,
Spirit analitic, de evaluare şi îmbunătăţire
competenţe de organizare dobândite ca coordonator Practica studenţilor din anul II de la
specializarea Contabilitate și informatică de Gestiune.
competenţe de organizare dobândite ca membră în Senatul Universității "Tibiscus" din
Timișoara din 25.01.2014, și în Consiliul Departamentului al Facultății de Științe Economice
din cadrul Universității "Tibiscus" din Timișoara ianuarie 2013-iunie 2016
Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonală formate în carieră şi prin participarea la
conferinţe de specialitate:
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-

Capacitate de integrare în colectivul de muncă şi de a dezvolta relaţii armonioase cu colegii,
Capacitate de a lucra în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea unor misiuni şi
atribuţii şi pentru derularea unor proiecte,
Capacitate de relaţionare cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional,
Disponibilitate de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor,
Prestanţă în relaţiile cu şefii, colegii, studenţii şi clienţii,
Capacitatea de captare a atenţiei a unui auditoriu
Capacitate de relaţionare cu studenţii prin activitatea de tutore de an al studenților din anul
2012 și coordonator de lucrări de licență/disertație

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Funcții administrative

Membru în Senatul Universității "Tibiscus" din Timișoara din 25.01.2014 – 10.01.2019
Membru Comisia de autoevaluare în vederea stabilirii calităţii Programului de studii universitare de
licenţă, specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE învățământ cu frecvență,
2015
Membru în Comisia pentru administraţie, resurse umane şi financiare a Universității "Tibiscus" din
Timișoara din 05.11.2015
Membru în Consiliul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Tibiscus" din Timișoara din
ianuarie 2013 până în prezent
Membru în Comisia pentru cercetare științifică și evaluare a personalului didactic, comisie de
specialitate a Senatului Universității ”Tibiscus” din Timișoara din 19.05.2016
Membru în Comisia pentru administrație, resurse umane și financiare, comisie de specialitate a
Senatului Universității ”Tibiscus” din Timișoara din 19.05.2016
Decan de an (tutore) al studenților din 2012
Membru în Consiliul Departamentului al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității
"Tibiscus" din Timișoara ianuarie 2013-iunie 2016
Membru în echipa de organizare a conferinței internaționale „Educația bazată pe inteligența
emoțională. Tehnologii moderne de învățare.” Derulată în cadrul Simpozionului didactica internațional
ediția XXV, 13 mai 2016
Membru în Comisia de Calitate a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Tibiscus" din
Timișoara începând cu anul universitar 2015-2016
Membru în Comisia ERASMUS a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Tibiscus" din
Timișoara începând cu anul universitar 2015-2016
Membru în Comisia CRID a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității "Tibiscus" din
Timișoara începând cu anul universitar 2016-2017
Membru in colectivele de redacție Anale Tibiscus începând cu anul 2015
Membru al Centrului de Cercetări Aplicative și Consultanță în Economie
Coordonare Practica de specialitate, pentru studenţi din anul II de la specializarea Contabilitate și
informatică de Gestiune , din cadrul Universității "Tibiscus" din Timișoara
Membru în Comisia de organizare și jurizare a lucrărilor prezentate în cadrul Simpozioanelor
studențești începând cu anul 2016
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