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INFORMAŢII PERSONALE 

 
 
 
BUCEVSCHI ADINA  

 

   Arad, România                                                

 0723353515      

 adinabucevschi@yahoo.com , adina.bucevschi@uav.ro 

Data naşterii 06/08/1969 | Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

  

2022 - prezent Conferențiar  

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei, 77, 310030, 
Arad, ww.uav.ro 

▪ Cursuri si aplicaţii la disciplinele de specialitate la programele de studii 
de licentă TDPT şi IEI. 

▪ Elaborare materiale didactice (cursuri si îndrumare),  

▪ Îndrumare activităţi practice ale studenţilor,  
▪ Cercetare în domeniul ingineriei textile 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior - Educaţie şi 
cercetare 

2006-2022  Șef lucrări  

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei, 77, 310030, 
Arad, ww.uav.ro 

▪ Cursuri si aplicaţii la disciplinele de specialitate la programele de studii 
de licentă TDPT, TTC şi IEI. 

▪ Elaborare materiale didactice (cursuri si îndrumare),  

▪ Îndrumare activităţi practice ale studenţilor,  
▪ Cercetare în domeniul ingineriei textile 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior - Educaţie şi 
cercetare 

1995-2006 Asistent 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei, 77, 310030, Arad, 
ww.uav.ro 

▪ Aplicaţii la disciplinele de specialitate la programele de studii de licentă 
TDPT și  TTC. 

▪ Elaborare materiale didactice   
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

▪ Îndrumare activităţi practice ale studenţilor,  

▪  Cercetare în domeniul ingineriei textile 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior - Educaţie şi 
cercetare 

1992-1995 Preparator 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei, 77, 310030, Arad, 
ww.uav.ro 

▪ Aplicaţii la disciplinele de specialitate la programele de studii de licentă 
TDPT și  TTC. 

▪ Elaborare materiale didactice   

▪ Îndrumare activităţi practice ale studenţilor,  

▪  Cercetare în domeniul ingineriei textile 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior - Educaţie şi 
cercetare 

2013  Didactician  

Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti 

1994-2005  Doctor inginer  

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi  
▪Domeniul Inginerie industrială 

 

1987-1992 

 

 

 

 

 

1983-1987 

Inginer   

Institutul Politehnic ”Gheorghe Asachi” Iaşi 

Facultatea de Textile - Pielărie 

▪ Specializarea Filatură-Țesătorie 

 

Diplomă de bacalaureat 
Liceul „ Ioan Slavici” Arad 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2 B2 B1 B1 

Franceză B2  B2 A1 A1 A1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi StrăineScrieţi denumirea certificatului. 

Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Competenţe de comunicare  ▪bună capacitate de comunicare ca urmare a experienţei didactice  
▪bune competenţe de comunicare, de mediere a conflictelor și de 
adaptare la situații critice   
▪spirit de echipa. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

 

   20.01.2023                                                                                       Conf. dr. ing. Adina Bucevschi 

Competenţe şi abilităţi sociale • capacitate bună de relaționare, de lucru în echipă;  

• empatică, tolerantă, adaptabilă; 

• capacitate de oferire de suport și de feedback constructiv;  

• capacitate de asimilare de noi informații 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

• Capacitate de gestionare, până la nivel de detaliu, a unor 
probleme complexe  

• Implicare majoră în rezolvarea unor probleme reprezentative 

• Experienţă în management universitar: Prodecan al Facultăţii de 
Inginerie, începând cu anul 2016, Membru al Senatului UAV  
2020-prezent; Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de 
Inginerie, 2016-prezent,  Membru al Consiliului Departamentului 
AIITT 2020-prezent ş.a. 

• 1994– prezent – membru în colectivele de întocmire ale dosarelor 
de autorizare/acreditare a unor programe de licență și master  

• Competenţe în evaluare/expertizare: Membru comisii de 
licenţă/master 

Competenţe informatice  ▪ utilizarea  instrumentelor Microsoft Office 

▪ utilizarea unor programe specializate:  Gemini,  Pe-DesignPlus2 
                                              

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 5 cărți 

▪ 9 cursuri, îndrumătoare de laborator  

▪ 109  lucrări stiintifice publicate în țară și străinatate 

▪ 22 contracte de cercetare 
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