
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume CORINA DANA MIŞCĂ

Adresă(e) 32 Mureş, 300422, Timişoara, România
Telefon(oane) 0040-256-227909 Mobil: 0040-740-250780

Fax(uri)
E-mail(uri)

c9misca@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 09.02.1967

Sex feminin

Experienţa profesională

Perioada
2001- PREZENT

Funcţia sau postul
ocupat

ŞEF DE LUCRĂRI

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, coordonare proiecte de diplomă

Numele şi adresa
angajatorului

USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 119 Calea
Aradului, 300645 Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

- Microbiologie generală – curs şi lucrări practice
- Microbiologia produselor alimentare - curs şi lucrări practice
- Psihologia alimentației umane – curs şi lucrări practice
- Microorganisme patogene în alimente - curs şi lucrări practice
- Microbiologie: Metode rapide în industria alimentară – curs şi lucrări practice
- Poluarea biologică şi principii de combatere integrată – curs şi lucrări

                                                              practice

Perioada
2000 - 2001

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT  UNIVERSITAR
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa
angajatorului

USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 119 Calea
Aradului, 300645 Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Microbiologie generală – lucrări practice
Microbiologia produselor alimentare - lucrări practice

Perioada
1998- 2000

Funcţia sau postul
ocupat

Preparator universitar



Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică, cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa
angajatorului

USAMVB Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, 119 Calea
Aradului, 300645 Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Microbiologie generală – lucrări practice
Microbiologia produselor alimentare - lucrări practice

Educaţie şi
formare

Perioada 2013
Calificarea / diploma

obţinută
Certificat de absolvire – Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în
învăţământul la distanţă - ID

       Competenţe profesionale
dobândite

 Aplicarea diferenţiată a standardelor de performanţă şi îmbunătăţirea sistemelor de
relaţionare şi evaluare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret

Perioada  2011

Calificarea / diploma
obţinută

Certificat de absolvire curs Auditori sisteme de management al calității în
laboratoarele de analize medicale, MRC

       Competenţe profesionale
dobândite

Auditor calitate în laboratoarele de analize medicale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Mişcarea Romană pentru Calitate (MRC)

Perioada 2011
Calificarea / diploma

obţinută
Certificat de absolvire - Formator, certificat de absolvire seria G Nr. 00169993,
Ministerul Muncii Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerul Educației, Cercetării şi
Inovării

       Competenţe profesionale
dobândite

Pregatirea formarii. Realizarea activitatilor de formare. Evaluarea participantilor la
formare.
Aplicarea metodelor si tehnicilor special de formare. Proiectarea programelor de
formare.
Organizarea programelor si stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Best Vision Advisory - Timisoara

Perioada 2011
Calificarea / diploma

obţinută
Licenţiat în Psihologie, Diploma – Ser ia A Nr .  0089012

       Competenţe profesionale
dobândite

Evaluare psihologică scolară, profesională, aplicarea şi interpretarea testelor pentru
evaluare clinică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Tibiscus Timişoara

Perioada 2010
Calificarea / diploma

obţinută
Certificat de participare la cursul Diagnosticul de laborator în biochimie,

       Competenţe profesionale
dobândite

Stabilirea diagnosticului de laborator prin interpretarea analizelor biochimice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Asociaţia pentru calitate în laboratoare – CALILAB, acreditat de OBBCSSR

Perioada 2007
Calificarea / diploma

obţinută
Certificat de participare la Advanced HACCP - auditing and maintaining a functional
HACCP System



Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

United States Department of Agriculture

Perioada 1998 - 2005
Calificarea / diploma

obţinută
Doctor în Horticultură, Diploma – Seria E 0003391

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

USAMVB Timişoara, 119 Calea Aradului, 300645 Timişoara

Perioada 1996-1997
Calificarea / diploma

obţinută
Master  în Extracte şi aditivi naturali, Diploma - Seria B 0000475

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

USAMVB Timişoara, 119 Calea Aradului, 300645 Timişoara

Perioada 1991-1996
Calificarea / diploma

obţinută
Licenţiat în biologie, Diploma - Seria P 0026185

       Competenţe profesionale
dobândite

Specializare - Biologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Vest Timişoara, Facultate Chimie – Biologie - Geografe

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 Engleză B2 B2 B2 B2 B2
Limba Franceză B2 B2 B1 B1 B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale -comunicare la nivelul mediului universitar, în general posibilităţi de comunicare
excelente la nivelul oricărui mediu; calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă
relaţii personale şi de a fi un  interlocutor agreabil; cunoştinţele de cultură generală,
capacitatea de relaţionare şi stăpânirea de sine. Perspicacitate în sesizarea esenţei
fenomenelor, spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi; capacitate de a
lucra în echipă

Apartenenţa la asociaţii profesionale:
 Asociaţia internaţională ”Young People and the multidisciplinary research

RomâniaIugoslavia-Ungaria”
 Asociatia Specialistilor din Industria Alimentara din Romania (ASIAR)
 Ordinul Biologilor Biochimistilor şi Chimiştilor din Sistemul Medical din

Romania (OBBCSSR)
Competenţe şi aptitudini

organizatorice
- coordonarea şi conducerea unei echipe de studiu şi cercetare în domeniul
microbiologiei  şi psihologiei
- activitatea de coordonare a lucrărilor de diplomă
- gestionarea fondurilor bugetului de cercetare alocat temei respective



Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- operare PC în sistemele de operare word, power point, excel, adobe photoshop,
- Utilizarea softurilor de statistica STAT si MSVP precum si interpretarea rezultatelor

Alte competenţe şi aptitudini Psihologie educaţională şi clinică, competenţă dobândită prin absolvirea
Facultăţii de Psihologie, prin participarea la cursuri de specialitate şi practică în
domeniu

Referent ştiinţific - Annals of Clinical Microbiology and antimicrobials –
doi:10.1186/1476-0711-12-5,
 Unique Research Journal Of Agricultural Sciences ISSN 2333-6854
www.uniqueresearchjournals.org,
Peak Journal of Scientific Research and Essays www.peakjournals.org

Activitate publicistică
Cărţi, monografii, materiale de

studiu
4

Articole în reviste cotate ISI,
BDI

30

Alte articole 36
Participări la conferinţe

internaţionale
25

Activitate de cercetare director
şi membru în echipă

13 contracte de cercetare din care 7, câştigate prin competiţie

Permis(e) de conducere categoria B din 1991

Timişoara, la                                                             Sef lucrări,
12.01.2015                                                                                                 Biol. Dr.  Corina Mişcă


