Anexa nr. 4
Cerere d e p u n e r e c a n d i d a t u r ă MEMBRU ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Universitatea Politehnica Timişoara _
Departamentul A i
r^
Subsemnattri^subsemnata
cadru

didactic__ titular

^
în

Universitatea

^ Cy^^Ob^
Politehnica

y/ZCC^c/
Timişoara,

Departamentul

prin prezenta imi depun candidatura pentru mandatul de m e m b r u
în consiliul d e p a r t a m e n t u l u i .
în conformitate cu Regulamentul privind organizarea sl desfasurarea proceselor de
constituire a structurilor de conducere şi de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a
funcţilor de conducere la nivelul Universităţii Politehnica Timişoara, pentru legislatura
2020 - 2024, anexez următoarele documente:
•

Curriculum Vitae;

Acord privind prelucrarea

datelor cu caracter

personal:

Cunoscând faptul că datele cu caracter personal pe care dosarul meu de candidatură le
conţine, vor fi prelucrate de Universitatea Politehnica Timişoara în procedura de alegeri,
conform Regulamentului privind organizarea sl desfasurarea proceselor de constituire a
structurilor de conducere şi de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a funcţilor de
conducere la nivelul Universităţii Politehnica Timişoara, pentru legislatura 2020 - 2024,
declar expres că sunt de acord cu prelucrarea acestor date, inclusiv cu postarea lor în
mediul online şi la avizier (a CV-ului şi planului de management, cu anonimizarea
semnăturii, respectiv a adresei, număr de telefon, data naşterii, e-mail trecute în CV) şi
menţinerea acestora până la încheierea proceselor de constituire a structurilor de
conducere şi de alegere/desemnare/ocupare prin concurs a funcţiilor de conducere la
nivelul Universităţii Politehnica Timişoara, pentru legislatura 2020-2024, după
calendarul de alegeri. De asemenea sunt de acord cu transmiterea acestor date
ministerului de resort şi altor instituţii şi autorităţi publice abilitate. Declar expres că sunt
de acord ca dosarul de candidatură în original să poată fi consultat de membrii comunităţii
academice ai Universităţii Politehnica Timişoara, fără ca aceştia să poată copia/fotografia
documentele aflate în dosarele originale.

Data

.

jyj
N u m e prenuîTiie

Sjenrmătura

CurriGUIutii vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Sticiapu C a r m e n

EXPERIENŢA PROFESIONALA
Scneţ datele (de la - până la)

2004 - prezent
conferenţiar Departament Mecatronică
Activităţi didactice şi de cercetare: CAD, Modelare 3D, Elennente constructive de
nnecatronică, Ingineria sistemelor mecanice, Fiabilitate şi terotehnică, Tribclogie
Universitatea Politehnica din Timişoara, P-ţa Victoriei nr. 2 300006 Timişoara, România
wvm. upt.ro
Didactică/Educaţional
1990-2004
1995 - 2 0 0 4 şef lucrări, 1992 - 1995 asistent, 1990 - 1992 preparator
Cursuri predate: Tribologie, Mecanica tehnica II, Ingineria sistemelor mecanice,
Fundamente de inginerie mecanică. Grafica 3D, CAD, Modelare 3D, Elemente constructive
de mecatronică
Universitatea Politehnica din Timişoara, P-ţa Victoriei nr. 2 300006 Timişoara, România,
www. upt.ro
Didactică/Educaţional
1 9 8 9 - 1990
inginer tehnolog
Elaborare tehnologie produs
întreprinderea AEM Timişoara
Proiectarea tehnologică/Industrie

EDUCAŢIE Şl FORMARE
Scrieţi datele (de la - până la)

1990-1998
Diploma de doctor în domeniu! Ştiinţe inginereşti
Tribologie
CAD
Universitatea Politehnica din Timişoara
1984-1989 .
Diploma de inginer mecanic
Discipline fundamentale de domeniul ingineriei mecanice si de specialitate în
domeniul mecanicii fine
Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mecanică

© t'niurMiii

COMPETENTE PERSONALE
Li!nba(i) maternă(e)

romana

Alte iimbi străine cunoscute

VORBIRE

ÎNŢELEGERE

Ascultare

Citire

engleză

C2

C2

Italiană

B2

B2

Partidpare la
convetBaţie

B1

SCRIERE

Discurs oral
C1

C2

81

82

Scrieţi denumirea certificatului Scrieţi nivelul, daca îi cunoaşteţi.

Competenţe de comunicare

• abilităţi pentru comunicare şi lucrul în echipă dobândite prin activităţi didactice şi în iucrui în difent
colective de cercetare, admitere la facultate, întocmire state de funcţiuni

aptitudini de organizator dobândite din penoada studenţiei şi pnn activitate a desfaşurată în
structurile organizatorice ale departamentului

Competenţe
organizaţionale/managenale
Competenţe dobândite la iocul de
muncă

modelare 3D, tribologie, metoda elementului finit, CAD, mecanisme si organe de maşini

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
c»n^nut

Securitate

Kezolvarea •
problei'tie

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
expenmentat

Utilizator
independent

Utiii2ator
experimen;

o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
temeinice cunoştinţe în modelare 3D (ProEngineer), în simulare (Ansys)
Alte competenţe

Permis de conducere

• schi, drumeţii

B

