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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume MOIGRĂDEAN DIANA

Adresă(e) Calea Aradului nr.119, 300645, Timişoara, România
Telefon(oane) Fix: +40 265277308 Mobil: +40 727194973

Fax(uri) +40 256277326
E-mail(uri) dimodean@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 28.04.1969

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al Romaniei  ˮ din Timişoara, Romania / Facultatea de Tehnologia
Produselor Agroalimentare
Asistent universitar

Experienţa profesională

Perioada 01.03.2007 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică (lucrări practice şi proiecte de semestru) cu studenţii la disciplina de Tehnologii
Extractive şi Fermentative; Elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice
de doctorat; Alte activităţi de cercetare alături de şeful disciplinei

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romanieiˮ din
Timişoara, Romania / Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 17.12.1999 - 01.03.2007

Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea laboratoarelor pentru activitatea didactică la disciplinele de Chimie analitică şi Chimie

anorganică (prepararea reactivilor, pregătirea sticlăriei şi aparaturii de laborator);
Recoltarea şi pregătirea probelor, efectuarea de diverse analize chimice, calcularea şi interpretarea
rezultatelor pentru activitatea de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Romania / Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada 04. - 07.2014
Calificarea / diploma obţinută Programul de formare psihipedagogica pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia

didactica  a Departamentului  pentru pregatirea personalului didactic
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor; Proiectarea si managementul programelor
educationale; Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (invatamant liceal, posticeal,
universitar); Practica pedagogica (in invatamant liceal, posticeal si universitar); Calitatea vietii si a
mediului educational; Managementul organizatiei scolare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romanieiˮ din
Timişoara, Romania / Facultatea de Agricultura

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Cursuri postuniversitare

Perioada 09.2013 – 03.2014
Calificarea / diploma obţinută Programul de formare psihipedagogica pentru Nivelul I (initial) de certificare pentru profesia didactica  a

Departamentului  pentru pregatirea personalului didactic
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Psihologia educatiei, Pedagogie I, Pedagogie  II, Didactica specialitatii, Managementul clasei de elevi,
Instruire asistata de calculator, Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu ( 1 si 2)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romanieiˮ din
Timişoara, Romania / Facultatea de Agricultura

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Cursuri postuniversitare

Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor

Specializarea: Agronomie
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Agrotehnică, Legumicultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Horticultura

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Doctor în științe

Perioada 2005-2008
Calificarea / diploma obţinută Doctorand

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Agrotehnică, Legumicultură

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara / Facultatea de
Horticultura

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii Doctorale

Perioada 1999-2000
Calificarea / diploma obţinută Magister/Master

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Chimie, Biochimie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Diploma de studii aprofundate
Specializarea: Extracte si Aditivi naturali agroalimentari

Perioada 1991-1996
Calificarea / diploma obţinută Inginer in industria alimentara

Specializarea: Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole;
Diploma de licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Chimie, Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare
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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 FRANCEZA C1 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimenta C1 Utilizator
experimenta C1 Utilizator

experimenta C2 Utilizator
experimenta

Limba ENGLEZA B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent A2 Utilizator
independent A2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană ordonată, statornică, muncitoare, capacitate de lucru în echipă, responsabilă, perseverentă,
sinceră, serioasă, sensibilă, rezistentă la condiţii de stres, adaptabilă noilor situaţii,  extrem de realistă,
înzestrată cu originalitate şi creativitate.
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

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare.
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
Aptitudinile şi competenţele pedagogice au fost însuşite în modulul pedagogic efectuat în cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor tipuri de echipamente tehnice folosite în laboratoarele de analiză şi control al calităţii
produselor alimentare, în special cele de natură vegetală.
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe parcursul elaborării tezei de
doctorat prin  studiul literaturii de specialitate, 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 precum şi colaborării cu Oficiul de
Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint);
- cunoştinte  elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe), software statistică (Origin).
Aceste aptitudini au fost dobândite în timpul studenţiei şi perfecţionate pe parcurs.

Competenţe şi aptitudini artistice Desen, literatură

Alte competenţe şi aptitudini Membru în 2 asociaţii profesionale naţionale:
1). 2007- Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România, ID 231;
2). 2009 - Societatea de Chimie din România, nr.194

Permis(e) de conducere -

Informaţii suplimentare - autor al unei cărți;
- coautor al unui capitol dintr-o carte de specialitate;
- coautor la o carte de specialitate în domeniul ingineriei produselor alimentare;
- 109 lucrări stiinţifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate din care 6 publicate  în
reviste cotate ISI;
- membru în 13 echipe de cercetare ştiinţifică

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Timisoara,                                                                                                                                     Întocmit,
26.01.2015            ASIST.DR.ING. MOIGRADEAN DIANA


