Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

AMARIEI SONIA
Bl. A5, Sc. B, Ap. 9, Tipografiei, nr. 4, Suceava România
40 230 526 267, int.515
Mobil:
0740 311 291
40 230.520.267
gutts@usv.ro
Română
22.08.1950
F

Experienţa profesională
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

prezent
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceva, str. Universităţii, nr 13,
720229, Suceava
Educaţie, Invăţământ superior

Funcţia sau postul
ocupat

Decan al Facultăţii de Inginerie Alimentară, profesor universitar
doctor inginer

Principalele activităţi
şi responsabilităţi

1995-1999 şef al catedrei de Tehnologii alimentare,
1999 -2002 directorul Colegiului Tehnic şi de Administraţie,
2002 - prezent decanul Facultăţii de Inginerie Alimentară.
Sunt titularul disciplinelor: Aditivi şi ingrediente în industria
alimentară, Contaminanţi chimici ai alimentelor, Fenomene de
transfer.
Sunt membru în: Societatea de Tehnologii Neconvenţionale,
Societatea Română de Chimie, Asociaţia Specialiştilor din Industrie
Alimentară din România - Învăţământ şi Cercetare, Asociaţia
Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie, Membru fondator al
Platformei de Biocarburanţi BIOCARO, Platforma de Medicamente
Novative, Platforma Food for Life, membru evaluator ARACIS în 22
comisii şi membru în 11 comisii de doctorat.
Rezultatele activităţii de cercetare s-au concretizat în numeroase
lucrări ştiinţifice publicate: cărţi ştiinţifice - 9, lucrări ISI - 20, Brevete
de invenţii acordate - 60 (preluate în baza de date ISI), propuneri de
invenţii - 88, publicate în BOPI (preluate în baza de date ISI),
Contracte de cercetare - 30.
Am participat la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane
ştiinţifice naţionale şi internaţionale la care am publicat numeroase
lucrări ştiinţifice din care 52 in ultimii 5 ani. Din anul 2010 am
participat la Saloane Internaţionale de Invenţii la care am obţinut
următoarele distincţii: Marele premiu - de 3 ori, Medalii de aur - 24,
Medalii de argint - 16, Medalii de bronz - 7. De asemenea, 19 lucrări
au fost premiate de către CNCSIS (conform listei de lucrari anexate).

Pagina /4- Curriculum vitae
Sonia Amariei (Gutt)

1

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi
şi responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi
şi responsabilităţi
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angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi
şi responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi
şi responsabilităţi
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angajatorului
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Universitatea „Stefan cel Mare” Suceva, str. Universitatii nr 13,
720229, Suceava
Educaţie-Cercetare, Învăţământ superior
1978- 1983
Asistent universitar
Activităţi de cercetare, predare cursuri şi aplicaţii la disciplinele,
Tehnologia materialelor, Studiul metalelor, Măsurarea mărimilor
fizice, Analiza instrumentală
Institutul de Învăţământ Superior Suceava, str. Universitatii nr 13,
720229, Suceava
Educatie, Invatamant superior
1983- 1992
Şef lucrări doctor inginer
Coordonarea activităţilor didactice la disciplinele : Chimia
materialelor electrotehnice, Fenomene de trasfer şi a activitatilor de
cercetare ale laboratorului de Prelucrarea electrochimică a
materialelor metalice, lustruire electrochimică, electroeroziune
Institutul de Învăţământ Superior Suceava, str. Universitatii nr 13,
720229, Suceava
Educatie-Cercetare, Invăţământ superior
1992 -1997
conferentiar universitar,
Activităţi de cercetare, susţinere aplicaţii la disciplinele: Chimia
materialelor electrotehnice, Tehnologia Materialelor, Tehnologii
neconventionale, Aparate de cercetare
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceva, str. Universitatii nr 13,
720229, Suceava
Educatie, Invăţământ superior
1997- prezent
Profesor universitar
Activităţi de cercetare, sustinere aplicaţii la disciplinele: Chimie fizică
şi Electrochimie, Fenomene de transfer, Măsurarea mărimilor fizice,
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceva, str. Universitatii nr 13,
720229, Suceava
Educatie-Cercetare, Invăţământ superior
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

1985 -1988
Doctor in specialitatea Inginerie chimică
Competenţe sporite in domeniul unor noi metode, tehnici si
echipamente de investigare
Institutul Politehnic Iaşi

1969-1974
Diploma de inginer
Electrochimie, Chimie fizică , Fizică, Chimie anorganică, Chimie
organică, Biochimie, Fenomene de transfer
Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Chimie Industrială

1965-1969
Diploma de bacalaureat
Competenţe de bază in domeniul matematică-fizică

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” Suceava

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza
Limba franceză
Limba germană

Română
Engleza, Germana, Franceză
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare
la
conversaţie

Discurs
oral

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C2

C1

B2

B2

Exprimare
scrisă

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
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Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Coordonez activitatea de cercetare în domeniile: metode, tehnici şi
echipamente noi pentru încercarea şi caracterizarea avansată a
materialelor, noi metode tehnici şi aparate pentru analiza chimică
instrumentală a substanţelor şi materialelor, noi materiale pentru
ambalaje alimentare, materiale electroconductoare pentru biosenzori,
materiale performante pentru ecranare electromagnetică a încăperilor.
In toate aceste domenii am obţinut performanţe naţionale şi
internaţionale deosebite. Împreună cu colegii, cu masteranzii şi
studenţii desfăşor o bogata activitate de iniţiere a acestora în
domeniul Inventicii şi a protecţiei industriale. Sunt fondatorul şi
editorul revistelor facultăţii „Food and Environment Safety”, cotată
B+ CNCSIS si Inventica Anals. In anul 2004 am fost distinsă cu
Ordinul “Meritul pentru învăţământ” în grad de Mare Ofiţer.

Competenţe şi
aptitudini tehnice

Am participat la realizarea a 30 de proiecte de cercetare, la
majoritatea am fost director de contract. Contractele din ultimii ani au
fost de valori mari şi au avut ca scop principal cercetări in domenii de
vârf şi dotarea cu aparatură modernă a laboratoarelor de cercetare.
Desfăşor o activitate bogată în domeniul inventicii şi în domeniul
materializării obiectului invenţiilor. Am obţinut numeroase medalii de
aur şi recunoaşteri la Saloane Internaţionale de Inventică

Competenţe şi
cunoştinţe de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de
conducere

Abilităţi in exploatarea programelor utilitare (WORD, EXCEL, etc.),
abilităţi in ansamblarea, intreţinerea şi instalarea tehnicii de calcul şi a
echipamentelor periferice.
SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE
Am efectuat specializări : Facultatea de Inginerie Agroalimentară,
Lille – Franţa, 1998, Facultatea de Chimie - Universitatea Tehnică
Aalen-Germania 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, la ultima universitate
am avut trei misiuni de predare.
DA

Prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI (GUTT)
Suceava, 25.06.2015
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