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Informaţii personale 

Nume   Jelena Savici  
Adresă(e) Int. C-tin Noica, bl. 12, sc. D, ap. 14, Timișoara 

Telefon(oane) Mobil: (40-076) 6752862   
Fax - 

E-mail jelenarankov@yahoo.com 
  

Naţionalitate Sârbă 
  

Data și locul naşterii 03.02.1982., Novi Sad, Serbia 
  

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- activitate didactică în cadrul disciplinei de Biologie celulară, histologie și embriologie a Facultății de 
Medicină Veterinară din Timișoara; 
- activitate de cercetare; 
- activitate de publicare a lucrărilor științifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară  
Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și cercetare 

Perioada Septembrie 2011 – iunie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Cadrul didactic asociat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- activitate didactică în cadrul disciplinei de Biologie celulară, histologie și embriologie a Facultății de 
Medicină Veterinară din Timișoara; 
- activitate de cercetare; 
- activitate de publicare a lucrărilor științifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și cercetare 

Perioada 2007-2011 
Funcţia sau postul ocupat Doctorand  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- activitate de cercetare; 
- întocmirea și prezentarea rapoartelor de cercetare și a lucrărilor necesare; 
- activitate de publicare a unor lucrări științifice; 
- activitate didactică în cadrul disciplinelor de Toxicologie și toxicoze, Biologie celulară, histologie și 
embriologie a Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara. 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare și educație 

  

Perioada 2002 –  2006 (perioada aug. – oct. a fiecărui an) 
Funcţia sau postul ocupat Student – Medicina Veterinară 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- comercializarea produselor de uz veterinar,  
- efectuarea de vaccinări, tratamente și intervenții chirurgicale 

Numele şi adresa angajatorului Cabinetul și Farmacie Veterinară „M&M vet – pet shop”, Cărpiniș 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Practică anuală obligatorie - Medicină veterinară 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 – 2011 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Toxicologie și toxicoze 
Coordonare cercetare științifică studențească  - 5 lucrări de licență 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nivel ISCED 6 

Perioada ianuarie-mai 2010 nivelul I, octombrie 2010 – mai 2011 nivelul II 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul psihopedagogic postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea  Politehnica Timișoara, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  ISCED 5 

Perioada 2-15.05.2010. 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul intensiv de educație continuă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Siguranța produselor alimentare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Pisa, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 ECTS credite 

Perioada  25.02-28.02.2010. 
4.03.-6.03.2010. 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar/diploma de participare  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Stresul oxidativ în bolile cardiovasculare. Actualități privind rolul speciilor radicalare generate la nivel 
mitocondrial  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 12.2007. 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar/certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Toxicologie și toxicoze 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 



Curriculum vitae  
Jelena Savici  

 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 

Perioada 12.2007. 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar/certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacologie și Farmacie Veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 

Perioada 2001-2007 
Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe medicale veterinare, lucrare de licență în domeniul Toxicologiei: „Consecințele exounerii cronice la 
sulfat de aluminiu asupra markerilor biochimici ai funcției testiculare (testosteronului și LH-ul seric) la 
șobolani” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod poștal 300645, Timisoara, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1997-2001 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil real (matematica-fizică) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Dositej Obradovici”, Timișoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Sârbă 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba româna  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator 

experimentat 

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B1 Utilizator independent C1 Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă dezvoltat, obiectivitate, ambiție, capacitate de adaptare la diverse situații, persoana 
optimista, dornica de a invata lucruri noi 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Foarte bun organizator, capacitate de sinteză, de coordonare, perseverență, punctualitate, conștiinciozitate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint); 
Internet 
programul de statistică EzAnova 

Permis de conducere Categoria B 
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Informații suplimentare Bursele obținute: 
- Bursa FELASA, oferită pentru participarea la Simpozoinul Scand-Las din 14-17 iunie, 2010, Helsinki, 
Finlanda 
 
Diplomele obținute: 
- 2003 – locul 2 la AGRONOMIADA, disciplina de Anatomie, organizat de Facultatea de Medicina 
Veterinară, Timișoara, România 
- 2004 –Diploma de STUDENT EMINENT oferită de Asociația Orizonturi Universitare, România 
 
Contracte: 
- colaborator la contractul de cercetare: 
„Consecințele expunerii la aluminiu, crom și plumb asupra unor markeri ai integrității și performanțelor 
sistemului reproducător mascul și femel”, director de proiect Prof. Dr. Dr.h.c. Alexandra Trif, CNCSIS Tema 
16, Cod  329, 2007 
 „Consecințele expunerii la aluminiu, crom și plumb asupra unor markeri ai integrității și performanțelor 
sistemului reproducător mascul și femel”, director de proiect Prof. Dr. Dr.h.c. Alexandra Trif, CNCSIS Tema 
26, Cod  329, 2008 
- director de proiect tip BD: „Impactul expunerii cumulative la crom asupra integrității și performanțelor 
sistemului reproducător mascul”,CNCSIS, Cod 90, 2008 
 
 
 
Publicații: 
Lucrări științifice 38 (23 prim autor) 
Biologie celulară şi embriologie veterinară – caiet de lucrări practice, 2013  
Veterinary Cell Biology and Embryology – a practical guide, 2013 

  

10.08.2014. 


