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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume DOGARU DIANA VERONICA

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

Telefon(oane) +40 256 277432 Mobil: -

Fax(uri) +40 256 277031

E-mail(uri) diana25_dv@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 25.05.1975

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA

VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA, Facultatea de

Tehnologia Produselor Agroalimentare, Departamentul Tehnologii

Alimentare

Experienţa profesională

Perioada Septembrie 2011 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Predare cursuri, lucrări practice şi activităţi de cercetare în domeniul

proiectelor de la disciplinele  de Tehnologia laptelui şi a produselor lactate şi

Expertiză şi securitate alimentară, practică tehnologică

Numele şi adresa

angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

 Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare
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Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Învatamant superior, domeniul  ingineria produselor  alimentare

Perioada  2004 –  2011

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Predare cursuri, lucrări practice şi activităţi de cercetare în domeniul

proiectelor de la disciplinele  de Tehnologia laptelui şi a produselor lactate şi

Expertiză şi securitate alimentară, practică tehnologică

Numele şi adresa

angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

 Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Învatamant superior, domeniul  ingineria produselor  alimentare

Perioada 2002 - 2004

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Norma didactică aferentă şi activităţi de cercetare în domeniul proiectelor de

la disciplinele  Reologia produselor alimentare şi Fizică aplicată, practică

tehnologică

Numele şi adresa

angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

 Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Învatamant superior, domeniul  ingineria produselor  alimentare

Perioada 2000 - 2002

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Lucrări practice şi activităţi de cercetare în domeniul proiectelor de la

disciplina tehnici de conservare, practică tehnologică

Numele şi adresa

angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

 Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Învatamant superior, domeniul  ingineria produselor  alimentare

Educaţie şi formare
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Perioada Aprilie 2009

Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii, certificat de absolvire seria E nr. 0237317

Disciplinele principale

studiate / competenţe

profesionale dobândite

 Comunicarea specifică activităţii de audit

 Munca în echipa de audit

 Pregătirea perfecţionării profesionale

 Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii

 Colecatrea şi structurarea informeţiilor specifice activităţii de audit

 Conducerea auditului

 Examinarea documentelor specifice activităţii de audit şi întocmirea

raportului de examinare

 Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit

 Întocmirea raportului de audit

 Planificarea activităţii de audit

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

S.C. SRAC SERVICII GRUP SA

Nivelul în clasificarea

naţională sau internaţională

Curs specializare

Perioada 2000 - 2009

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN HORTICULTURĂ, Diplomă de Doctor, Seria G Nr.

0006736

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale

dobândite

Sisteme de conservare chimiocenoanabiotică a unor produse alimentare

vegetale

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Studii doctorale

Perioada 2000 - 2001

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate, Diplomă seria E, Nr. 0006706



Pagina / - Curriculum vitae al
Dogaru Diana Veronica

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003   20060628

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale

dobândite

Specializarea Analiza şi Controlul Produselor Agroalimentare

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 1995 - 2000

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat în profilul Tehnologia Produselor Alimentare,
specializarea Analiza şi Controlul Produselor Agroalimentare, Diplomă

de licenţă Seria A Nr. 0007237

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale

dobândite

Controlul calităţii produselor agroalimentare, Falsuri agroalimentare, Tehnici

cromatografice de analiză, tehnici de conservare, Chimia alimentelor,

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1995 - 2001

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat în profilul Tehnologia Produselor Alimentare,
specializarea Extracte şi Aditivi Naturali Agroalimentari, Diplomă de

licenţă Seria B Nr. 0017207

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale

dobândite

Chimie analitică, Chimie anorganică, Tehnologii alimentare, Toxicologie,

Arome şi sisteme aromatizante, Condimente, Factori de protecţie

fitoalimentari

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului

Timişoara,

Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1990 - 1994
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat seria K ,Nr. 180555

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale

dobândite

Profilul matematică - fizică

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Teoretic Petroşani

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) -

Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba engleză Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine

Limba franceză Bine Bine Bine Bine Bine

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

sociale
 Abilităţi de comunicare la nivelul mediului universitar, şi 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 lucru în echipă, disponibilitate de a lucra peste orele de

program, stăpânire de sine, energie, responsabilitate, sinceritate şi

seriozitate;

Aceste aptitudini şi competenţe  au fost dobândite datorită faptului că

locuiesc şi muncesc cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocup o

poziţie în care comunicarea este importantă şi desfăşor o activitate în care

munca de echipă este esenţială.

Competenţe şi aptitudini

organizatorice
Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare.

Organizarea şi amenajarea spaţiilor de cercetare, aptitudini organizatorice

native. Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul activităţii desfăşurate

în cadrul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a

Banatului, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare şi în general

şi pe parcursul întregii existenţe.

Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul

pedagogic, efectuat în timpul studenţiei şi continuat în cadrul Universităţii de

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, iar

desăvârşirea lor am realizat-o în timpul celor 9 ani de activitate în cadrul

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
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Competenţe şi aptitudini

tehnice

Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de

analiză şi control al calităţii produselor alimentare, de natură vegetală si

animala. Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi

perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de doctorat, a coordonării lucrărilor

de diplomă  şi în general pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare.

CUNOŞTINŢELE AU FOST DOBÂNDITE PRIN STUDIUL LITERATURII DE

SPECIALITATE , UTILIZARE PRACTICĂ A CALCULATORULUI CU APLICAŢIILE

MENŢIONATE ŞI A APARATURII FOTO-VIDEO DIGITALE

Competenţe şi aptitudini de

utilizare a calculatorului

Utilizarea computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

PowerPoint, Microsoft Visio, Adobe Acrobat, software Origin)

Competenţe şi aptitudini

artistice

literatură, muzică, design interior

Alte competenţe şi aptitudini  Membru în 5 Organizaţii profesionale naţionale recunoscute;

 Membru în corpul de audit intern al USAMVBT

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Persoane de contact Prof. JIANU IONEL, ionel_jianu@tpa-timisoara.ro

Prof. TEODOR IOAN TRASCA
teodortrasca@yahoo.com

PROF. C-TIN MATEESCU
cmateescu2001@yahoo.com

Timişoara
12.11.2014


