Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex
Locul de muncă actual / Aria
ocupaţională
Vechimea la locul de muncă
actual
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

IOVANAS EUGENIA
Mobil:
iovanaseugenia@yahoo.com
romana
28 octombrie 1959
Fem.
, Tribunalul Arad
Universitatea. Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Stiinte Umaniste

25 de ani
25 de ani in functie juridica si 10 ani in invatamantul universitar
lector
Universitatea Aurel Vlaicu , Facultatea stiinte umaniste
juridic

Diploma de licenta Facultatea de drept Cluj Napoca , Univ. Babes Bolyai , cluj
Diploma doctor in drept, Facultatea de Drept cluj napoca , Univ. Babes Bolyai cluj

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) romana
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

franceza
Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Abilităţi de citire

franceza

Vorbit
Interacţiune
bine

Limba

Scris
Exprimare
bine

satisfăcător

bine

satisfacator

Competenţe şi aptitudini Functie manageriala
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de bine
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini Membru al asociatiilor profesionale:
Membru al Institutulti de Stiinte Administrative,Paul Negulescu , sibiu
Permis de conducere da
Informaţii suplimentare
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1. Toate revistele indexate ISI, se gasesc in Thomson. Pentru a accesa aceasta baza de date, stiti ca de pe www.infocercetare.ro
intriducand judetul, orasul si universitatea va apare o lista cu baze de date. de acolo alegeti Thomson web of Science si pe baza
cautarii aflati cine, ce, unde si cand a publicat. Atentie aceasta operatiune se poate face doar din campusul universitatii.
Apoi accesand site-ul fiecarei reviste puteti sa aflati factorul de impact. Aici trebuie sa acordati o importanta deosebita factorului de
impact pentru anul in care s-a publicat.
2. Pe pagina http://cncsis.ro/Public/cat/434/Evaluare-reviste.html gasiti informatii despre categoria in care este inclusa o revista.
Atentie, incadrarea se face pentru anul in care a fost publicat un articol in revista respectiva.
3. Pentru ierarhizare sunt acceptate doar cartile publicate in editurile mentionate din ghidul specific de la adresa http://www.ecsuniv.ro/93/section.aspx/577
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