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Informatii personale 

 
Nume/Prenume  Simiz Eliza 

Adresa  Str. Ion Roată, bl. 110, Timişoara, Timiş, România 

Telefon  0356438312 0742070209 

E-mail  esimiz@animalsci-tm.ro, 
 

Cetăţenia  Română 

 
Data naşterii  31.03.1973 

 
 Sex  F 

 
Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupaţională 
 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar la Tehnologia creşterii păsărilor, Producţiile păsărilor, 
Sturionicultură, Ciprinicultură 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea şi instruirea studenţilor la disciplinele menţionate; activităţi de 
practică în producţie; decan de an; coordonarea studenţilor pentru întocmirea 
proiectelor de diplomă sau lucrărilor de licenţă; realizarea unor teme de 
cercetare contractuală şi/sau necontractuală 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada  1998-2003 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea şi instruirea studenţilor la disciplinele: Tehnologia creşterii păsărilor; 
Producţiile păsărilor; Proiectare tehnologică la păsări; 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada  1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat  Laborant la disciplinele: Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor, Producţiile 
ovinelor; Proiectare tehnologică la ovine 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea materialelor didactice la disciplinele sus menţionate, participarea la 
diferite teme de cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 U.S.A.M.V.B.Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Calea Aradului 
119, Timişoara, cod. 300645 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Personal didactic auxiliar 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada  2008-prezent 

Calificarea / diploma obţinută  masterand 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Managementul producţiilor din acvacultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 

Perioada  1998-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Zootehnie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Zootehnie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Doctorat 

Perioada  1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Studii Aproundate 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Nutriţie şi bază furajeră 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 

Perioada  1997 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de studii superioare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 D`adaptation digestive et metabolique chez ruminants 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Curs interuniversitar francofon (ENSA-Rennes şi USAMVBT) 

Perioada  1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer Zootehnist 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Zootehnie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii, Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

Perioada  1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută  Zootehnist mecanizator/Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Zootehnie  

Numele şi tipul instituţiei de  Liceul Agroindustrial Nucet, Dâmboviţa 
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învăţământ / furnizorului de 
formare 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Învăţământ preuniversitar, liceal 

   
 Aptitudini şi competenţe 

personale 
Limba maternă  Română 

 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilitaţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Franceză   bine  bine  bine  bine  bine 

Engleză   bine  bine  satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe abilităţi sociale  - Comunicare la nivel universitar şi în general posibilităţi de comunicare la 
nivelul oricărui mediu; calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă 
relaţii profesionale şi de a fi un interlocutor agreabil; capacitate de lucru în 
echipă; disponibilitate de a lucra peste orele de program; stăpânire de sine, 
energie, responsabilitate şi seriozitate. 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 - conducerea activităţii de îndrumare a studenţilor pentru întocmirea şi 

susţinerea proiectelor de licenţă (7); 
- contracte de cercetare ştiinţifică: 2 (cercetător) 
- organizator pavilion avicol expoziţie Timagralim 2007, 2008, 2009. 
- membru în colectivul de organizare a sesiuni de comunicări ştiinţifice FZB 

2006, 2007, 2008, 2009. 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator cu programele: Word for 
Windows, Excel, Power Point, Internet etc. 

 
Informaţii suplimentare  APARTENENŢĂ LA ASOCIAŢII ŞI SOCIETĂŢI PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE: 

- Societatea Română de Zootehnie –membru SRZ; 
- Societatea de Ihtiologie din România –membru, filiala Arad-Timiş 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE: 
Lucrări ştiinţifice publicate: 

-42 pe întreaga perioadă de activitate, din care: 8 prim autor (20%) 
Articole de specialitate: 2 

 
   

 
 


