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

ŞERBAN VICTORIA
Strada Traian Lalescu, Nr. 4, Bl. F8, Sc. 1, Ap. 14 , Craiova, România
Mobil +40721331816
vioserban20@yahoo.com
Română
20 decembrie 1964
Feminin

ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

Principalele activităŃi şi
responsabilităŃi

2005– 2014
Profesor discipline economice
2014-2015
Profesor discipline tehnice-mecanică
2015-prezent
Profesor discipline economice
Realizarea activităților didactice curriculare, realizarea activităților didactice extracurriculare,
evaluarea rezultatelor învățării, managementul clasei de elevi, managementul carierei și al
dezvoltării personale.
martie 2012– profesor coordonator la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu (Gent-Belgia
2012);
aprilie 2012- profesor coordonator la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu (PlovdivBulgaria 2012);
mai 2012- profesor coordonator la Târgul Firmelor de Exercițiu (Sighetu MarmaŃiei 2012);
06.06.2012 – 08.06.2012 – profesor coordonator- târguri și evenimente în cadrul Târgului
Internațional al Firmelor de Exercițiu 2012 (ROTIFE 2012);
Am participat la desfășurarea activității VII.4 Activități de peer-learning/schimb de bune practici în
unitătile reprezentative ale IPT în data de 26.10.2012 la centrul de resurse Colegiul Economic
Francesco Saverio Nitti, Timișoara, am contribuit la buna organizare și desfășurare a acestei
activități și am coordonat elevii implicați în desfășurarea lecției demonstrative privind aceeași
activitate. De asemenea am susținut o lecție deschisă la nivel regional cu tema: ,, Firma de
exercițiu ... în exercițiu” la clasa a XI-a E, în cadrul aceleiași activități;
Am participat la desfășurarea activității VII.4 Activități de peer-learning/schimb de bune practici în
unitătile reprezentative ale IPT în data de 16.11.2012 la centrul de resurse Colegiul Economic
Francesco Saverio Nitti, Timișoara, am contribuit la buna organizare și desfășurare a acestei
activități ;
Acest eveniment a fost organizat în cadrul activității VII.5, din proiectul finanțat din fonduri
europene ,,Formarea cadrelor didactice din Învățământul Profesional și Tehnic – profil servicii,
pentu extinderea metodei moderne interactive de învățare firmă de exercițiu”
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de
activitate

Colegiul Economic „ Francesco Saverio Nitti” Timişoara.
Învățământ

EducaŃie şi formare
Diplome și certificate
2015- prezent- MASTERAND - I.M.A.P.A.
2013-prezent- DOCTORAND

2004

Diplomă de studii aprofundate – în specializarea OPTIMIZARE TEHNOLOGICĂ ŞI
CONSTRUCTIVĂ.

Iunie 2003

Diplomă de inginer – cu titlul de Inginer diplomat, în domeniul Inginerie economică,
specializarea Inginerie economică în domeniul mecanic;

Numele şi tipul instituŃiei de
învăŃământ / furnizorului de
formare

UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
“REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA , FACULTATEA DE MECANICĂ, CRAIOVA.

.2011 – 2012

Atestat de formare continuă a personalului didactic, programul de formare continuă ,,Metode
de învățare prin firma de exercițiu;

Obținerea gradelor
didactice

2007 – Certificat de acordare a Definitivării în învățământ, cu media 8,50;

Cursuri de formare

martie 2012 - cursul de perfecționare P8, având denumirea TIC-ECON - nivel intermediar, din
cadrul proiectului ,,Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau
discipline economice”, contract POSDRU/87/1.3/S/63908, sesiunea 1;
inie 2012 am finalizat cursul de perfecționare Firma de exercițiu, din cadrul proiectului
POSDRU/57/1.3/S/33440-,,Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnicprofil SEVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învățare firma de exercițiu;
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09.06-01.07.2012, am urmat cursul de perfecționare P5-Didactica managementului – ECON din
cadrul proiectului ,,Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau
discipline economice – contract POSDRU/87/1.3/S/63908, sesiunea 2;
aprilie 2013 – cursul de formare profesională – CompetenŃe antreprenoriale – al programului de
formare profesională, organizat de Universitatea Spiru Haret, proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240,
“ProFeminaAnrtep-Promovarea egalităŃii de şanse în antreprenoriat”
workshop-ul - Educaţie interculturală, 2015, Colegiul Tehnic “ Valeriu Branişte” 4 ore,
CCD Timiş.

Publicații
2015

Articole în reviste de specialitate cu ISSN:
POULTRY CONSUPTION IN ROMANIA RAISING BROILER POULTRY AND EGG – LAYING
CIHCKEN IN ROMANIA, SCIENTIFIC CONFERENCES, Editia 2015, UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE
AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN
TIMIŞOARA.

2014

BIOLOGICAL FACTORS DETERMINING EGG PRODUCTION IN EGG LAYNG HEN,
SCIENTIFIC CONFERENCES, Editia 2014, UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA.

2013

STUDIU PRIVIND PRODUCłIA DE CARNE DE PASĂRE ÎN ROMÂNIA (2013), REVISTA AGIR.

2010
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ECONOMIA ŞI PROTECłIA MEDIULUI, Simpozion internaŃional „EducaŃie pentru dezvoltarea
durabila”, ECOWINDOW EdiŃia II, GRUP ŞCOLAR „TUDOR TANASESCU” , TIMIŞOARA, 15 mai
2010.

Nationalitate

Română

Limba străină
Autoevaluare
Engleză

Engleză
înțelegere

Vorbire

Ascultare
A1

Competențe și abilități
sociale
Competențe și aptitudini
organizatorice
Competențe și cunoștințe de
utilizare a calculatorului

Permis de conducere

Engleză

Citire
A1

Engleză

Participare la
conversație
A1
Engleză

Scriere
Discurs oral
A1

Engleză

Engleză

Abilități de leadership, capacitate de analiză și sinteză, capacități decizionale.

MS Office, Internet
Operarea cu noțiunile și metodele sepecifice proiectării, dezvoltării și utilizării avansate a
instrumentelor TIC și resurselor digitale în activitatea didactică;
Orientarea eficientă în fluxul informațional prin selectarea, utilizarea și evaluarea surselor de
informare și documentare multiplă;
Integrarea competențelor TIC cu cele didactice, explorarea și integrarea în activitatea curentă
a resurselor TIC care conduc la creșterea calității actului didactic, la inovarea propriei
activități didactice;
Realizarea de conexiuni intra-și interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele
TIC disponibile pentru o învățare integrată eficientă.
AUTOCAD.
Permis de conducere categoria B, din anul 2009.

Semnatura,
Şerban Victoria

Şerban Victoria

A1

Sociabilă, comunicativă, imaginaŃie, creativitate, flexibilitate, conştiinciozitate, spirit de echipă și
colegialitate, disponibilitate de autoperfecŃionare, de asimilare a noului, exigență, spirit pragmatic.

12.09.2016
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Exprimare scrisă

