Cur riculum vitae
Europ ass
Informatii personale
Nume / Prenume Ciutina Virgiliu
Adresa(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data nasterii
Sex

Com. Covasînt nr. 521 jud. Arad
0257219242
0257219242
virgilciutina@yahoo.com

Mobil:

Româna
1966 Februarie 14
Masculin

Locul de munca vizat / Învatamânt superior
Domeniul ocupational
Experienta profesionala
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activ itate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activ itate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activ itate

Mai 2012 - prezent
Decan Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului
Activitati de conducere administrativa
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revolutiei, nr. 77, cod. 310130 Arad, România
Management învatamânt superior
Februarie 2004 - prezent
Conferentiar doctor
Învatamânt superior si cercetare
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD, Bd. Revolutiei, nr. 77, cod. 310130 Arad, România
Predarea orelor de curs, lucrari aplicative, seminarii, coordonarea practicii studentilor, îndrumarea
absolventilor în vederea elaborarii lucrarii de licenta
1990-2004
Cercetator stiintific II
Cercetare, coordonare colectiv e de cercetare
STATIUNEA DE CERCETARE VITI-VINICOLA MINIS Ghio roc, Arad, România
Participarea ca si colaborator sau coordonator la 30 de contracte stiintifice, Îndrumarea colectivului de
cercetare din cadrul contractelor

Educatie si formare
Perioada 1992-2000
Calificarea / diplom a obtinuta Diploma de doctor
Disciplinele principale studiate / Genetica, inginerie genetica si biotehnologiivegetale, fiziologie vegetala
competente profesionale dobândite
Numele si tip ul institutiei de învatamânt Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea nationala sau 5 A
internationala
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Pe ntru mai m ulte info rmatii desp re Europ ass accesati pag ina: http ://europ ass.cedefop.e uropa.e u
© Comunitatile Europene, 2003 20060628

Perioada 1984- 1989
Calificarea / diplom a obtinuta Diploma de inginer
Disciplinele principale studiate / Discipline biologice vegetale, cultura si protectia plantelor, ecologie, discip line tehnice
competente profesionale dobândite
Numele si tip ul institutiei de învatamânt Institutul Agronomic Timisoara, Facultatea de Agronomie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea nationala sau 4
internationala

Aptitudini si competente
personale
Româna

Limba(i) materna(e)
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)
Autoevaluare

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Franceza
Engleza

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

C itire

Participare la
conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

(*) N ivelul C adrului European Comun de Referinta Pentru Limbi S traine

Competente si abilitati sociale Mediu l universitar în care îmi desfasor activitatea es prin excelenta un mediu multicultural, în care
comunicarea este o componenta de baza, fiind un factor primordial, eliminator chiar.

Competente si aptitudini în prezent sunt în functia de decan al Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia
organizatorice
Mediului, coordonând activ itatea didactica si stiintifica a cadrelor didactice (31 de angajati)
-

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului
-

Competente si aptitudini artistice

am fost coordonator la 10 proiecte de cercetare în cadrul SCPDVV Minis

cunostinte avansate de utilizare a procesoarelor de texte, prelucrarea bazelor de date si a
Internetului, formare profesionala
o foarte buna stapânire a instrumenteleor Microsoft Ofiice, formare profesionala
cunostinte avansate webdesing, în activ itati de voluntaria t în timpul liber
cunostinte avansate de grafic a pe calculator: Corel Draw, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, în

activ itati de voluntaria t în timpul liber
cunostinte avansate prelucrare imagin i pe calculator: Pinnacle, Adobe Premiere, Adobe After
Elements, în activ itati de voluntariat în timpul liber
Grafica artistica si design realizate pe computer, în activitati de voluntariat în timpul liber

Permis(e) de conducere Categoria B

Informatii suplimentare Participarea la peste 20 de teme de cercetare în cadrul USAMVB Timisoara, UAV si SCDVV Minis
Anexe
4.03.2016
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