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INFORMAŢII PERSONALE OSSER M.GYONGYI  
 

  

 România,Arad, com .Fîntănele nr.322/a jud.Arad 

 0766395113 

 gyongyiosser@gmail.com 

       osser.gyongyi@uav.ro 

 Sexul  F  

 Data naşterii 23/12/1969 

 Naţionalitatea Română 

 

 

 
 
 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada  15 martie2022 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare  curs si  seminar Radiologie si imagistica medicala,Kinetoterapie tertiara si 

secundara,Bazele generale ale kinetoterapiei 

 

Numele si adresa angajatorului  Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant universitar 

Perioada  01 feb. .2013 -14martie 2022 

Funcţia sau postul ocupat  Șef lucrări 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare  curs și  lucrări  practice de laborator de Biofizică in cadrul Facultatii de  Farmacie 

Specializarea Nutritie si dietetica   

Predare  curs și  lucrări  practice de laborator de Biofizica si Fizică farmaceutică, Chimie 

fizică și coloidală in cadrul Facultatii de Farmacie 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” Arad,  

Facultatea de Farmacie 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant universitar 

Perioada  01 sept  2017 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor  suplinitor  fizică 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare,evaluare Diriginte la clasă 

Organizator de activităţi extracurriculare 

Numele si adresa angajatorului   Liceul Tehnologic Vinga  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant preuniversitar 

Perioada  01 sept  2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor  suplinitor  fizică 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare,evaluare Diriginte la clasă 

Organizator de activităţi extracurriculare 

Numele si adresa angajatorului   Liceul Atanasie Marienescu Lipova 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant preuniversitar 
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Perioada  01 mar..2009 -2013 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare  lucrări  practice de laborator 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” Arad,  

Facultatea de Farmacie 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant universitar 

Perioada  01 sept. 2000- 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Director comercial 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Coordonarea fluxului de aprovizionare şi distribuţie,a materiei prime şi  

a produselor finite 

Numele si adresa angajatorului   Sc Bro and Gitta Srl 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Management, administraţie/producție 

Perioada  01 sept  1994  -01 sept  2000 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor  suplinitor  fizică 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Predare,evaluare Diriginte la clasă 

Organizator de activităţi extracurriculare 

Numele si adresa angajatorului   Liceul de Artă  « Sabin Drăgoi » Arad, 

Scoala de Arte şi Meserii Ucecom Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Predare /învatamant preuniversitar 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 Educație și Formare  

Perioada  2014-2022 

Funcţia sau postul ocupat  Șef lucrări  la Facultatea de Farmacie 

 UVVG ARAD 

Perioada  07 noiembrie 2014 sustinere publică a  tezei de doctorat 

Funcţia sau postul ocupat  Doctor în Științe Medicale  

Ordinul MECI Nr. 3181/06.02.2015  

Perioada  2011-2014 

Funcţia sau postul ocupat  Student doctorand Universitatea din Oradea , 

Facultatea de Medicină și Farmacie, 

Domeniul Medicină, 

Coordonator Prof.univ.dr.Mircea Ioachim Popescu 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Studii postuniversitare 

Numele si adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara ,Facultatea de Fizică 

Perioada  1996 

Funcţia sau postul ocupat  Certificat de definitivat  

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Fizică, /profesor 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timişoara , 

Facultatea de Fizică 

                                              

Perioada 

 1989-1994 

Funcţia sau postul ocupat  Diplomă de licenţă  
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Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

 Fizică, /profesor 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest Timişoara, 

Facultatea deStiinţe ale Naturii, 

Secţia Fizică 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Invăţământ universitar 

Perioada  1984-1988 

Funcţia sau postul ocupat  Diplomă de bacalaureat  

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Secţia reală 

Numele si adresa angajatorului   Liceul ″30 decembrie″ Arad 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Invăţământ liceal 

 

 Aptitudini si competente 

personale 
 

Limba materna  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Abilitati Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitaţi de ascultare Abilitaţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba franceză  A1  A1   A1 A1  A1  

Limba engleză  A1  A1   A1 A1  A1  

 
 
 
 
 

 
 
 

     Alte competențe   sunt capabilă să utilizez echipamentele necesare unei prezentări sau formări : video-proiector, DVD               

                                                 player,TV,video etc. 

                                                  sunt capabilă să utilizez computerul; stăpânesc Word,Excel,Power-Point şi utilizez internetul fără  

                                            probleme 

 
 

Competenţe de    
comunicare 

▪ aptitudini şi competenţe privind munca în echipă; ca profesor ,ca director, am avut ocazia sa lucrez cu oameni 

, cu mulţi colegi. 

▪  Consider munca în echipă este o garanţie a reuşitei unui demers. bune aptitudini şi competenţe de 

comunicare; pe tot parcursul activităţii mele (profesor ,director,) am avut o bună comunicare cu elevii, 

respectiv, colegii mei. Ca adeptă  a muncii în echipă dau o mare importanţă comunicării şi dezvoltării 

relaţiilor interpersoanale. 

▪ responsabilitate; în toate posturile avute am dovedit o responsabilitate sporită faţă de munca mea şi faţă de 

deciziile luate 

▪  

Competenţe   de 

organizare 

/manageriale 

▪ posed bune aptitudini şi competenţe organizatorice; în toate poziţiile în care m-am aflat în activitatea mea am 

fost capabilă de o bună organizare a timpului şi a resurselor umane, financiare, materiale obţinând astfel 

rezultate bune şi foarte bune.  

▪ posed aptitudini şi competenţe privind negocierea; în activitatea mea conlucrând cu elevi şi oameni maturi 

am fost capabilă să realizez consensul în cadrul echipei. 
 

Permis de conducere  Permis de conducere  B 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Anexa 1                   Lista de lucrări științifice 


