
 
 
 
 

MONICA  SZABO  
 

 
Informaţii personale  

  
Adresă Arad, Romania 
Telefon Mobil:   004 0740 210490 
E-mail szabomonica@yahoo.com 

Naţionalitate Romana 
Data naşterii 02/12/1965 

Locul de muncă  UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, FACULTATEA DE INGINERIE, 
CATEDRA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR TEXTILE SI FIZICA 

 
Experienţa profesională  

Perioada Februarie 2003 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri si aplicatii la discipline de specialitate (tricotaje-confectii textile) 
 Activitati de cercetare stiintifica in domeniul textil 

Institutia Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul  Automatica Industriala, Textile si Transporturi 

 
Perioada 

 
Februarie 1997 – februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari  
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs si aplicatii la discipline de specialitate (tricotaje-confectii textile) 

Activitati de cercetare stiintifica in domeniul textil. 
Institutia Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Catedra de Tehnologia Produselor Textile si Fizica 
 

Perioada 
 
Octombrie 1993 – februarie 1996  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de aplicatii la discipline de specialitate (tricotaje – confectii textile) 

Institutia Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Catedra de Tehnologia Produselor Textile 

 
Perioada 

 
Februarie 1991 – septembrie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Sef atelier confectii textile 
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea si conducerea activitatii in sectia de confectii articole din tricot destinate exportului (Italia si 

Germania) 
Realizarea seriei zero pentru articolele confectionate din tricot 
Elaborarea documentatiei tehnice pentru articolele confectionate si destinate exportului 

Firma S.C. „Gama” SRL Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de productie 
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Perioada Aprilie 1990 – ianuarie 1991 
Funcţia sau postul ocupat Inginer – prin repartitie guvernamentala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea documentatiei tehnice pentru structuri tricotate 
Realizarea mostrelor pentru tricoturi (partea de tricotare si finisare a tricoturilor) 

Firma S.C. TRICOUL ROSU S.A. ARAD 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelierul proiectare produse (creatie) 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada Octombrie 2009 – septembrie 2013 
Diploma obţinută Licenta in asistenta medicala generala 

Competenţe profesionale dobândite Asistenta medicala generala 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad 

Facultatea de Medicina, Farmacie si Medicina Dentara 
 

Perioada 
 
2012 

Diploma obţinută Certificat de atestare a competentelor profesionale 
Competenţe profesionale dobândite Didactician in invatamantul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea POLITEHNICA Bucuresti 
  

Perioada Iunie 1997 – noiembrie 2001 
Diploma obţinută Doctor 

Competenţe profesionale dobândite Inginerie Industriala 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi 

 
Perioada 1985 – 1990  

Diploma obţinută Inginer in specializarea Tehnologia Tricoturilor si Confectiilor 
Competenţe profesionale dobândite Tehnologia Tricoturilor si Confectiilor/ Competente in inginerie in domeniul textil   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi 
 

Perioada 
 
1980 - 1984 

Diploma obţinută Diploma bacalaureat 
Competenţe profesionale dobândite Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul de Matematica Fizica „Ioan Slavici” Arad, Profil: Matematica - Fizica 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba  maternă Limba romana 
Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceza  A1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
elementar 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Capacitate buna de comunicare (dobandita prin instruire si prin activitatea didactica) 
Capacitate de munca in echipa (dobandita prin munca cu studentii si in echipe de cercetare) 
Capacitate buna de adaptare la medii multiculturale (dobandita in cadrul stagiilor de cercetare din 
strainatate) 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 
Capacitate organizatorica buna (dobandita in activitatea didactica si de cercetare) 
Capacitate de analiza si sinteza buna (dobandita in activitatea didactica si de cercetare) 
Eficienta, demonstrata la toate locurile de munca 
Leadership (conducatorul unei sectii de confectii textile cu 80 de angajati la mai putin de un an dupa 
terminarea facultatii) 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competente in proiectare structurilor tricotate si stabilirea tehnologiilor de confectionare a articolelelor 
de imbracaminte (dobandite prin studii si prin munca la atelierul proiectare produse si ca sef de sectie 
confectii) 

  Proiectarea articolelor confectionate din tricoturi si din tesaturi 
  Elaborarea documentatiei tehnice pentru tricoturi si confectii 
  Trainer Sympatex – diploma emisa Sympatex GmbH Köln  Germany, 2000 
  Statistica aplicata in textile – Deapartamentul de Textile, Universitatea Ghent, Belgia, 2005  
  Textile inteligente – Departamentul de Textile, Universitatea Ghent, Belgia, 2006 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – dobandite prin 
exercitiu la elaborarea lucrarilor practice si a suportului de curs la disciplinele predate  

 
Alte competenţe şi aptitudini 

  
Didactica predarii disciplinelor tehnice 
Asistenta medicala generala 
Nutritie umana 
Nutritie terapeutica 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 

5 carti  publicate in edituri cu ISBN, singura sau in colaborare 
40  de lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, 
simpozioane) naţionale şi internaţionale 
15 proiecte de cercetare stiintifica 

 


