Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

POPA ALEXANDRU

Popa Alexandru
0257283010; 0257250389
0723636547
alexpopaarad@yahoo.com, alexandru.popa@uav.ro

Sexul Masculin | Data naşterii 18/01/1965 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.10.2016-prezent

2003-2016

1993-2003

12.02.2021

Profesor universitar
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, Alte activităţi academice specifice
▪ Cercetare în domeniul ingineriei textile
▪ Prorector privind Procesul de Învățământ și Asigurarea Calității la Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad
▪ Presedinte Comisie Senat Cercetare si Calitate
▪ Președinte CEAC-U UAV
▪ Președinte Comisie SCIM UAV
▪ Expert ARACIS Comisia Inginerie Industrială
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Conferentiar universitar
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, Alte activităţi academice specifice
▪ Cercetare în domeniul ingineriei textile
▪ Şef catedră şi apoi Prodecan la Facultatea de Inginerie iar în prezent Prorector
privind Procesul de Învățământ și Asigurarea Calității la Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Şef de 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 şi TTC. Elaborare materiale didactice (cursuri si îndrumare), Îndrumare
activităţi practice ale studenţilor, Alte activităţi academice specifice
▪ Cercetare în domeniul ingineriei textile
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae
1989-1993

POPA ALEXANDRU

Inginer
S.C. „Industria lânii” S.A. Timişoara, B-dul Take Ionescu, nr. 42, Timişoara
▪ Rezolvare probleme tehnologice în filatura de lână
Organizarea producţiei si a muncii in atelierul Filatură pieptănată-şef atelier
Tipul sau sectorul de activitate Producţie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013

2006-2008

1994-2002

1996-2000

1984-1989

1979-1983

Didactician
Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti
▪ Didactica specialităţii predării disciplinelor tehnice
Master – Management si finantare in administratia publica
Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
▪ Didactica specialităţii predării disciplinelor tehnice
Doctor inginer
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi
▪ Domeniul Inginerie industrială
Economist
Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
▪ Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
Inginer
Institutul Politehnic Iaşi
▪ Specializarea Tehnologia firelor şi ţesăturilor
Diplomă de bacalaureat
Liceul industrial nr. 4 din Alba - Iulia
▪ Specializarea Mecanic intreţinere maşini din industria textilă

Curs formare

ISCED 7

ISCED 6

ISCED 5

ISCED 5

ISCED 4

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

engleză
franceză
Competenţe de comunicare

VORBIRE

Citire

Participare la conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

B1
B1
B1
B1
A2
A2
A2
A2
A2
A1
▪ bună capacitate de comunicare ca urmare a experienţei didactice
▪ bune competenţe de comunicare şi de mediere dobândite prin experienţa proprie
de manager proiect,
▪ spirit de echipa.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Permis de conducere

POPA ALEXANDRU

▪ Competenţe în managementul de proiect: manager pentru proiecte internaţionale
şi naţionale
▪ Experienţă în management universitar: Prorector al UAV din anul 2016, Prodecan
al Facultăţii de Inginerie, începând cu anul 2008, Şef catedră în perioada 20042012, Membru al Senatului UAV 1996-2000, 2004-prezent; Membru al
Consiliului Profesoral al Facultăţii de Inginerie, 1996-prezent, ş.a.
▪ Competenţe în evaluare/expertizare: Membru comisii de licenţă/master (UAV);
Membru comisii de doctorat (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi);
Membru comisie avizare internă pentru contracte derulate prin universitate;
Expert evaluator proiecte de cercetare CNCSIS/Eureka; Membru comitete
științifice a manifestărilor ştiinţifice, recenzor lucrări ştiinţifice,
▪ Abilităţi organizatorice - Membru al comitetelor de organizare/secretariate pentru
manifestări naţionale si internaţionale
▪ Capacitate de gestionare, până la nivel de detaliu, a unor probleme complexe
▪ Implicare majoră în rezolvarea unor probleme reprezentative
▪ Presedinte Comisie Senat Cercetare si Calitate
▪ Președinte CEAC-U UAV
▪ Președinte Comisie SCIM UAV
▪ Expert ARACIS Comisia Inginerie Industrială
▪ management proiecte internaţionale şi naţionale,
▪ management universitar,
▪ expertiză şi evaluare proces/activităţi educaţionale şi de cercetare,
▪ Windows / MS Office ( Word, Excel, Access) – nivel profesional;
▪ Platforma e-learning Moodle – utilizată pentru activităţi didactice
▪ categoria B din anul 1990

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Proiecte

Conferinţe

Afilieri

29.04.2021

12.02.2021

▪ 7 cărţi/capitole cărţi de specialitate (2 autor unic ); 4 volum editor, 7 manuale
universitare (6 prim autor/ autor unic), 5 indrumare (4 prim autor/ autor unic); 125
lucrari publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute,
în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute, în buletine şi anale
ale universităţilor din ţară, în volume ale conferinţelor internaţionale și naţionale.
Dintre acestea, 20 articole sunt publicate în reviste ISI Thomson şi volume ale
manifestărilor indexate ISI Proceedings, 21 articole în reviste și volume indexate
BDI, 84 articole publicate în reviste si volume naţionale si internaţionale
neindexate.
▪ Proiecte câştigate în competiţii 11: 1 proiect în competiţii internaţionale şi 10 în
competiţii naţionale.
▪ Membru al echipelor de cercetare în 12 proiecte naţionale.
▪ Participări cu lucrări comunicate la peste 30 conferinţe internaţionale din
Romania, Croaţia, Slovenia, Ungaria, Germania, Tunisia, Egipt, Maroc, Rusia.
▪ Membru în 2 asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale.
Prof.univ.dr.ing.ec. Alexandru Popa
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