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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IOSIM IASMINA 

Adresă(e) Calea Aradului nr.119, Timişoara, Timiş, România 

Telefon(oane) +40256-277442 Mobil: - 

E-mail  iasminaiosim@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
 

 

Data naşterii 26.10.1975 
 

 

Sex Feminin 
  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
– Facultatea de Management Agricol 

  

Experienţa profesională 16 

Perioada Septembrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Susţinerea de cursuri şi seminarii, la disciplinele: Negociere în agroturism, Tehnici 
de promovare a agroturismului, Tehnici de negociere și promovare în turism, 
Tehnici de negociere în turism, Comunicare managerială, Comunicare şi imagine în 
turism;   
- Participare în comisii de admitere, licenţă, disertaţie 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, 
Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada Septembrie 2008 – septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Susţinerea de cursuri şi seminarii, la disciplinele: Negociere în agroturism, Tehnici 
de promovare a agroturismului, Tehnici de negociere și promovare în turism, 
Tehnici de negociere în turism, Comunicare managerială, Comunicare şi imagine în 
turism;   
- Participarea în calitate de secretar în comisii de admitere, licenţă, disertaţie 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, 
Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada Septembrie 2005 – septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Susţinerea seminariilor, la disciplinele: Negociere în agroturism, Tehnici de 
promovare a agroturismului, Comunicare managerială, Relaţii publice; 
- Participarea în calitate de secretar în comisii de admitere, licenţă, disertaţie 

mailto:iasminaiosim@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, 
Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada Martie 2003- septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea seminariilor, la disciplina: Comunicare managerială 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, 
Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

 

 

Perioada Septembrie 2000- martie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare la clasele IX – XII 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie  

  

Educaţie şi formare  
  

 

Perioada 2007-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă inginer, Seria C, nr. 0163243 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inginerie şi management în alimentaţie publică în agroturism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 2002 septembrie – martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie/Diplomă de Doctor în Agronomie, Seria E, Nr. 0003470 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management şi Marketing în Agricultură – Contribuţii privind politica de comunicare 
în marketingul produselor agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol 

  

Perioada 2002 septembrie – iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Master, Seria D, Nr. 0020513 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  USAMVB Timişoara – Facultatea de Management Agricol 

 

 
 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Filolog, specializarea Comunicare și relații publice/Diploma de licenţă, Seria R Nr. 
0062151 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare, limba engleză, relaţii publice, limba italiană, semiotică 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă „Tibiscus”, Facultatea de Limbi Moderne 
Aplicate, Timişoara 

  

Perioada 1990 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, Seria M, nr. 035800 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Profil uman – limba română, limba sârbă, limba rusă, limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timişoara 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba sârbă  C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba italiană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba rusă  B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- capacitate de muncă în echipă 

- abilităţi de comunicare 

- abilităţi de management 

- responsabilă, sociabilă 

- capacitate de adaptare la condiţii de stress 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- coordonez şi organizez activitatea didactică a seminariilor şi a cursurilor din 
cadrul disciplinelor de: Negociere în agroturism, Tehnici de promovare a 
agroturismului, Tehnici de negociere și promovare în turism, Tehnici de negociere 
în turism, Comunicare, Comunicare şi imagine în turism;   

-2003 – 2008 – îndrumător (decan) de an la specializarea Inginerie și 
Management în Agricultură, forma de învățământ ID; 

-2007 – 2011 - îndrumător (decan) de an la specializările Inginerie Economică 
în Agricultură și Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, forma 
de învățământ ID; 

- 2008 – 2010 – responsabilă  cu informații de interes public, coordonator Birou 
de Relații Publice în cadrul USAMVBT 

-2010 – 2017 – organizator al Simpozionului Stiintific desfășurat la Facultatea 
de Management Agricol, USAMVBT  

-2016 - prezent – responasabil cu activitatea de informare si promovarea 
imaginii; membru in Biroul de Relatii publice; 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
Internet 

  

  
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Categoria B din anul 1997 
  

Informaţii suplimentare - Activitate ştiinţifică: - 129 articole/studii publicate în reviste naţionale şi internaţionale 

- Activitate editorială: - 2 carti de specialitate, unic autor;  1 culegere de termeni 
tehnici, prim autor, 1 culegere de termeni tehnici, coautor, 2 manuale, coautor, 1 
manual , unic autor, 2 caiete de seminar, unic autor 

- Experiență în cercetare: - colaborator în 15 proiecte de cercetare în ultimii 5 ani 

Membru în:  

- Asociaţia generală a Inginerilor din România (AGIR) 

- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României 
(ACMV) 

- Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România (SIRAR) 

- Societatea Romănă de Horticultură (SRH) 

 

 
 

Conf.dr. IOSIM IAMSINA 


