Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Ciutina Virgiliu
Com. Covasînţ nr. 521 jud. Arad

Telefon(oane)

0257219242

Fax(uri)

0257219242

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

virgilciutina@yahoo.com
Română
1966 Februarie 14
Masculin

Locul de muncă vizat / Învăţământ superior
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Mai 2012 - prezent
Decan Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Activităţi de conducere administrativă
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluţiei, nr. 77, cod. 310130 Arad, România
Management învăţământ superior
Februarie 2004 - prezent
Conferenţiar doctor
Învăţământ superior şi cercetare
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revoluţiei, nr. 77, cod. 310130 Arad, România
Predarea orelor de curs, lucrări aplicative, seminarii, coordonarea practicii studenţilor, îndrumarea
absolvenţilor în vederea elaborării lucrării de licenţă
1990-2004
Cercetător ştiinţific II
Cercetare, coordonare colective de cercetare
STAŢIUNEA DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ MINIŞ Ghioroc, Arad, România
Participarea ca şi colaborator sau coordonator la 30 de contracte ştiinţifice, Îndrumarea colectivului de
cercetare din cadrul contractelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992-2000
Diplomă de doctor

Disciplinele principale studiate / Genetică, inginerie genetică şi biotehnologii vegetale, fiziologie vegetală
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau 5 A
internaţională
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Perioada

1984- 1989

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de inginer

Disciplinele principale studiate / Discipline biologice vegetale, cultura şi protecţia plantelor, ecologie, discipline tehnice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul Agronomic Timişoara, Facultatea de Agronomie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

4

Aptitudini şi competenţe
personale
Română

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

C1

C1

C1

C1

C1

Engleza

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Mediul universitar în care îmi desfăşor activitatea este prin excelenţă un mediu multicultural, în care
comunicarea este o componentă de bază, fiind un factor primordial, eliminator chiar.

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini în prezent sunt în funcţia de decan al Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia
Mediului, coordonând activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice (31 de angajaţi)
organizatorice
-

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
-

am fost coordonator la 10 proiecte de cercetare în cadrul SCPDVV Miniş

cunoştinţe avansate de utilizare a procesoarelor de texte, prelucrarea bazelor de date şi a
Internetului, formare profesională
o foarte bună stăpânire a instrumenteleor Microsoft Ofiice, formare profesională
cunoştinţe avansate webdesing, în activităţi de voluntariat în timpul liber
cunoştinţe avansate de grafică pe calculator: Corel Draw, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, în

activităţi de voluntariat în timpul liber
-

Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

cunoştinţe avansate prelucrare imagini pe calculator: Pinnacle, Adobe Premiere, Adobe After
Elements, în activităţi de voluntariat în timpul liber

Grafică artistică şi design realizate pe computer, în activităţi de voluntariat în timpul liber
Categoria B

Informaţii suplimentare Participarea la peste 20 de teme de cercetare în cadrul USAMVB Timişoara, UAV şi SCDVV Miniş
Anexe
20.01.2018
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