Cerere candidaturi

Subsemnatul, LUCACI CALIN FLORIN, cadru didactic la Facultatea de Design din cadrul
Univeasititii ,,AurelVlaicu" din Arad, formulez prezenta cerere de candidatur; pentru

calitatea de membru in Consiliulfacultitii, pentru mandatul 2020-2024.
Anexez prezentei cereri

-

urmitoarele:

Curdculum vitae;
Declaratie pe propria rSspundere cA nu am fost luc.Stor/colaborator al securitijii in
sensul art. 2 din OUG 24/2008;
Declaratie pe propria r5spundere cE nu mA aflu intr-o situalie de incompatibilitate
prevezute de lege;
CD cu

documentele scanate ale prezentului dosar de candidaturi

Arad,28.10.2020

Semnitura:

Declaralie pe propria rdspundere

Subsemnatul, LUCACI CALIN FLORIN, cadru didactic la Facultatea de Design din cadrul

UniversitSlii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, cetdtean romen, fiullui Lucaci Florea 5i Rodica Raveca,
nSscut la data de 19.07.1975 in localitatea Arad, judelul Arad, domiciliat in Zimandcuz nr.
307A, comuna Zimandu Nou, jud. Arad, legitimat cu C.l. seria AR

numirul 821510,

cunoscend prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsulin declaralii, declar prin
prezenta, pe propria r5spundere, ci nu sunt intr-o situafie de incompatibilitate revizuti de
lege cu nici un cadru didactic din universitate.

Arad.28.10.2020

Semnitura:

Declaratie pe propria respundere

Subsemnatul, LUCACI CAUN FLORIN, cadru didactic la Facultatea de Design din cadrul

Universit5lii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, fiul lui Lucaci Florea ti Rodica Raveca, niscut la data de
19.07.1975 in localitatea Arad, judetul Arad, domiciliat in Zimandcuz nr. 307A, comuna
Zimandu Nou,jud. A.ad, legitimat cu C.l. seria AR numdrul 821510, cunoscend prevederile

art. 326 din Codul penal cu privire la falsulin declaratii, dupi luarea la cuno$tinti a

conlinutului Ordonanlei de urgenla

a Guvernului nr.

24/2008 privind accesul la propriul

dosar $i deconspirarea Securititii, decla. prin prezenta, pe propria raspundere, cd nu am

fost lucritor al Securit5lii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2, lit.

Ordonant; de Urgenti

Arad, 28.1O.2O2O

a

Guvernului.

a)-

c) din

aceasti

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Lucaci, Călin

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii
Sex

M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

2000-2001; 2001-2008; 2003-2010; 2008-2015; 2015-prezent; 2012-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Designer grafic; Profesor de desen; Art director; Lector univ.; Conferențiar universitar; Directorul
Departamentului de Design, Comunicare Vizuală și Arte Aplicate

Activităţi şi responsabilităţi principale

Creație design publicitar; Educația elevilor de liceu; Concepție și creație în comunicarea vizuală;
Educație și cercetare la nivel universitar; Administrarea departamentului de design, comunicare
vizuală și arte aplicate.

Numele şi adresa angajatorului

Pyjama’s Ad & Consulting s.r.l.; Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad; Onin Agenție de comunicare
s.r.l.; Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Creație publicitară; Educație preuniversitară; Comunicare vizuală; Educație universitară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1981-1994; 1995-2007
Arta vizuală, Management și impresariat în arte vizuale, Istoria și teoria artei / Licență în arte
vizuale, Master în management de proiect, Doctorat în teoria artei
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

-

Studiul desenului
Studiul culorii
Modelaj
Gravură
Fotografie
Artă digitală
Istoria Artei
Estetică
Filozofie
Hermeneutică
Management
Marketing
Filosofia artei

Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Arte Vizuale
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

En

C1

En

B2

En

B2

En

B2

En

B2

Limba

It

B1

It

B1

It

A2

It

A2

It

A2

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

O bună experiență acumulată în proiecte artistice și educaționale desfășurate atât pe perioada
anilor de studiu cât și după aceea.
Organizare de evenimente artistice, management de proiect. Specializare începută cu un master
în Management și impresariat în arte vizuale și continuată apoi în diverse proiecte artistice.
Director al departamentului de design, comunicare vizuală și arte aplicate
Aptitudini tehnice în domeniul artelor plastice și ale tehnologiilor digitale dedicate sferei creației
artistice și designului.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Operare Microsoft Windows, Microsoft Office Word, Open Office.org
a calculatorului Operare Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw
Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Desen, pictură, grafică, gravură, sculptură, fotografie, colaj, video, instalație. Aptitudini și
competențe dobândite în perioada celor 4 ani de formare la Liceul de artă din Arad și pe întreaga
perioadă a studiilor la Facultatea de Arte din Timișoara, între anii 1995-2000.
Istoria și teoria artei, tehnici foto digitale,
Categoria B
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Informaţii suplimentare

Grupări artistice din care face parte:
- Uniunea Artiştilor Plastici din România.
- Asociaţia „Filiala Arad a UAP din România”
Premii:
- Premiul SCIRI 2008, pentru volumul de debut Spațiul-imagine. Ontologia
spaţiului în arta plastică.
- Premiul pentru Design al UAPR – filiala Arad, 2008;

Anexe 1 Anexă cu activitatea artistică și publicistică
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