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Ca profesor universitar îmi desfăşor activitatea în sfera didactică şi în
cercetărea stiinţifică. Sunt titularul disciplinelor: Analiză instrumentală.
Masurarea mărimilor fizice si am predat 20 de ani cursul de Ingineria
materialelor la Facultatea de Inginerie Mecanică Am fost ales de Senatul
universităţii, în două legislaturi, ca secretar stiinţific al Universităţii Suceava.
Sunt îndrumător de doctorat în domeniul Stiinţa şi Ingineria Materialelor si
coordonez activitatea a 8 doctoranzi. In clasamentul realizat in cadrul
proiectului SISEC (doctoratul in scoli de excelenta, colectivul de
Ingineria materialelor condus de mine a ocupat locul 6 din 13 clasati.
După 1990 am beneficiat de patru burse ale Seviciului Academic German,
toate fiind cu misiuni de predare, trei burse scurte de predare în cadrul
programului SOCRATES, de asemenea am lucrat ca cercetător în industria
germană in domeniul productiei de aparatura pentru încercarea materialelor
(Amsler Otto Wolpert Werke - Ludwigshafen) 1991-1992.
Rezultatele activităţii de cercetare s-au concretizat în numeroase lucrări
ştiinţifice publicate: cărţi ştiinţifice-9, lucrări ISI-29, Brevete de invenţii
acordate-93 (preluate in baza de date ISI), Propuneri de invenţii-86
publicate in BOPI (preluate in baza de date ISI), Lucrari BDI (altele decât
ISI)-131, de asemenea, 17 lucrări au fost premiate de către CNCSIS. Am
participat in calitate de director, sau membru in colectiv, la 29 de contracte
de cercetare.
Am participat la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane
ştiinţifice naţionale şi internaţionale la care am publicat numeroase lucrări
ştiinţifice. 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, din care una l in 2014 la Bruxelles, Medalii de argint 16. din
care una in 2015 la Geneva, Medalii de bronz 10. in anul 2014 am fost
distins cu Ordinul în grad de cavaler al Federaţiei Internaţionale a
Inventatorilor (IFIA) pentru întreaga activitate inventivă.
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceva, str. Universitatii nr 13, 720229,
Suceava
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Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) străină(e)

Germana, Engleza, Franceza

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Doua legislaturi am fost Secretarul Stiintific al Universitatii Suceava.
Am coordonat in calitate de director cel mai mare grant al Universitatii
Suceava, Proiectul CNCSIS „Platforma pentru formare postuniversitara,
cercetare avansata si inventica in inginerie” - valoare -1.000.000 EURO. De
asemenea, am fost director de proiect la contracte de cercetare ce implica
consortii si echipe de cercetatori distribuite teritorial. Ca indrumător de
doctorat, coordonez cercetarea doctorala in domeniul
dezvoltarii de
materiale noi si caracterizarea avansata a acestora, cercetari privind noi
biosenzori, dezvoltarea de metode şi tehnici de analiză instrumentală.
Impreună cu doctoranzii mei, desfasor o bogata activitate de iniţiere a
acestora in domeniul inventicii si a protecţiei industriale. Am fost 12 ani
directorul Editurii Universitatii Suceava.

Competenţe şi
aptitudini tehnice

Am participat la finalizarea a 29 proiecte de cercetare cu finantare nationala
sau europeana, din care la 13 am fost director de proiect. In perioada 19881990 am fost seful filialei IAUC Suceava, ocazie cu care am promovat 6
produse noi din domeniul aparaturii de incercarea materialelor reprezentind
Brevete de inventii proprii. Am lucrat ca cercetător în Germania (Amsler
Otto Wolpert Werke – Luwigshafen, 1991-1992- uzine producătoare de
aparatură de încercare a materialelor. Principalele domenii de cercetare:
- Metode si aparate noi pentru incercarea si caracterizarea materialelor

Alte competenţe şi
aptitudini

Preşedintele Filialei Suceava de Tehnologii Neconvenţionale, recenzor al
Editurii Expert Verlag - Germania, Expert - evaluator ARACIS, îndrumător
de doctorat, Membru în Comisia de ingineria Materialelor a CNATDCU.

Specializari in
străinătate

1991-1992 cercetător uzinele Wolpert Germania, , 4 burse ale Serviciului
Academic German (DAAD) cu 5 misiuni de predare,
la Universitatea
Tehnică Aalen - Germania , 1992, 1998, 2002, 2005 , 2009, o misiune de
predare la Universitatea Tehnică München, 1995- Program TEMPUS, 3
burse scurte de predare a 2 saptămini (1999, 2000, 2004) in cadrul
programului Erasmus- Socrates ( Universitatea Tehnică Aalen- Germania)

Prof.univ.dr.ing. Gutt Gheorghe,
Suceava 04.07.2015
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