
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume COSTESCU CORINA IULIANA

Adresă(e) Str. Liege, Nr.5, Bl. 58, Scr. A, Ap.13, Timişoara, cod poştal 300639
Telefon(oane) Mobil:+40740132807

Fax(uri) -
E-mail(uri) cor_costescu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 03.03.1980

Sex Feminin
Experienţa profesională

Perioada Martie 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar titular disciplina Chimie fizică şi coloidală

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (curs, lucrări
practice, proiecte de diplomă, proiecte de disertație, activitate tutorială şi
asistată învăţământ la distanţă, etc.), activitate de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Octombrie 2012 – martie 2015
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări titular disciplina Chimie fizică şi coloidală

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (curs, lucrări
practice, proiecte de diplomă, activitate tutorială şi asistată învăţământ la
distanţă, etc.), activitate de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Martie 2008 – octombrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent titular disciplina Chimie fizică şi coloidală

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (lucrări
practice, proiecte de diplomă, activitate asistată învăţământ la distanţă, etc.),
activitate de cercetare

Numele şi adresa
angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada Martie 2005 - martie 2008
Funcţia sau postul ocupat Preparator titular disciplina Chimie fizică şi coloidală



Activităţi şi responsabilităţi
principale

Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (lucrări
practice)

Numele şi adresa
angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Perioada   Decembrie 2003 - martie 2005
Funcţia sau postul ocupat   Inginer tehnolog în industria alimentară

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Supraveghere activitate de procesare şi preparare a produselor din carne

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. AGIL S.R.L.. , str. Macilor, nr. 1, Timişoara, România

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Producţie

Educaţie şi formare
Perioada 2007-2011

Calificarea / diploma
obţinută

Diplomă de doctor – domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de
doctorat Inginerie chimică, diplomă de doctor

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe tehnice inginereşti / discipline fundamentale, complementare şi
facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru formarea şi
conturarea profesională continuă în inginerie chimică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de chimie industrială şi ingineria
mediului

Perioada 2003 - 2005
Calificarea / diploma

obţinută
Diplomă de master - specializarea Sisteme integrate de procesare şi aditivare
agroalimentară (SIPAA), diplomă de master

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe tehnice inginereşti agroalimentare / discipline fundamentale,
complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru
formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţa alimentului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

USAMVB Timişoara / Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Perioada 1998 - 2003
Calificarea / diploma

obţinută
Inginer diplomat în profilul Tehnologia Produselor Alimentare specializarea
Controlul şi expertiza produselor alimentare (CEPA) / diploma de inginer

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe tehnice inginereşti agroalimentare / discipline fundamentale,
complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ promovate pentru
formarea şi conturarea profesională continuă în ştiinţa alimentului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

USAMVB Timişoara / Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Perioada 1994 - 1998
Calificarea / diploma

obţinută
Studii liceale / Diplomă de bacalaureat



Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe primare de comunicare, sinteză date, observare şi generalizare
fenomene, procese din natură / ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie) specifice
învăţământului gimnazial şi liceal cu profil real, discipline de cultură generală clasică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Teoretic, Salonta

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)
Engleză, Magiară

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă
Engleză B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent

Maghiară C2 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Calităţi şi aptitudini de comunicare.
Persoană dinamică, cu o mare putere de muncă, ordonată, perseverentă,
capacitate de lucru în echipă, adaptabil noilor situaţii.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul unui abator, precum şi a
activităţilor didactice şi de cercetare.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Certificat absolvire Intensive Programme „Broadening the skills in food
sanitary safety”.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizarea avansată a pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Visio, Outlook), Adobe Acrobat, Statistica, Origin.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Pasionată de literatură, muzică.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B
Informaţii suplimentare

Apartenenţă la asociaţii
profesionale / platforme

tehnologice

Societatea de chimie din România; Asociaţia pentru cercetare multidisciplinară
din zona de vest a României; Asociaţia specialiştilor de industrie alimentară din
România - din învăţământ, cercetare şi producţie (ASIAR).

Activitate de evaluare şi
expertiză

Evaluator dosare şi examinator programe de calificare în cadrul Comisiei
judeţene de autorizare a furnizorilor de formare profesională Timiş.

Timişoara, 01 martie 2015 Ș.l.dr.ing. Costescu Corina Iuliana


