Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

BECHERESCU ALEXANDRA DIDA
Calea Aradului 119, 300645 Timişoara, România
0256277226
0256277263
alexandra_becherescu@yahoo.com
alexandrabecherescu@usab-tm.ro
ROMÂNĂ
04 octombrie 1974
FEMININ
Resposabil zona legumicolă

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat
Experienţa profesională
Perioada 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat CONFERENŢIAR
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi de cercetare; Predare de cursuri şi efectuarea de lucrări practice la forma de
principale învăţământ cu frecvenţă; Responsabil program de studiu IFR şi responsabil activitate didactică - în cadrul
Centrului ID_IFR al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură; Membru în comisiile examenelor de licenţă şi
disertaţie; Responsabil CCOC-FHS
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
Tipul activităţii sau sectorul de Departamentul Horticultură; Organizarea activităţii la forma de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu
activitate Frecvenţă redusă pe segmentul programe de studiu şi asigurare a suporturilor pentru studiu; Centrul
pentru Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie Permanentă al Facultăţii de
Horticultură
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

07/2016 – prezent
Responsabil Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din Facultatea de Horticultură și Silvicultură
Organizare, planificare, coordonare activităţi ale Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din
Facultatea de Horticultură și Silvicultură
USAMVB Timişoara, România, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Calea Aradului 119, Timişoara,
România
Educaţie

07/2016 – prezent
Membru în Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al USAMVB Timişoara
Implicarea în activităţile CCOC pentru realizarea misiunii şi a obiectivelor Centrului de Consiliere şi
Orientare în Carieră al USAMVB Timişoara
USAMVB Timişoara, România, Calea Aradului 119, Timişoara, România
Educaţie

Perioada 2006 – 2016
Funcţia sau postul ocupat ŞEF LUCRĂRI
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi de cercetare; Predare de cursuri şi efectuarea de lucrări practice la forma de
principale învăţământ cu frecvenţă; Coordonator programe de studiu ID_IFR şi editare suporturi de studiu în cadrul
Centrului ID_IFR al Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură; Membru în comisiile examenelor de licenţă
Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură şi Silvicultură
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Tipul activităţii sau sectorul de Departamentul Horticultură; Organizarea activităţii la forma de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu
activitate Frecvenţă redusă pe segmentul programe de studiu şi asigurare a suporturilor pentru studiu; Centrul
pentru Învăţământ la Distanţă, Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi Educaţie Permanentă al Facultăţii de
Horticultură
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2004-2006
ASISTENT
Activitate didactică şi de cercetare; Efectuarea de lucrări practice la forma de învăţământ cu frecvenţă;
Coordonator programe studiu în cadrul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă al Facultăţii de Horticultură
şi Silvicultură

Numele şi adresa angajatorului U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură
Tipul activităţii sau sectorul de
Catedra II Horticultură şi peisagistică; Centrul pentru Învăţământ la Distanţă al Facultăţii de Horticultură
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

1999-2004
PREPARATOR
Activitate didactică şi de iniţiere în cercetare; Efectuarea de lucrări practice
U.S.A.M.V.B. Timişoara, Facultatea de Horticultură

Tipul activităţii sau sectorul de
Catedra II Horticultură specială
activitate
Perioada 1994-1996
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Soră medicală
Recoltare probe biologice, efectuare investigaţii paraclinice, administrarea tratamentului conform
prescripţiilor medicului
Spitalul Clinic nr.1 Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de
Clinica medicală / Urologie
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 23.10.2019 – 07.11.2019
Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs FORMATOR, cod COR 242401
Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de
competenţe profesionale dobândite formare
Numele şi tipul instituţiei de MMJS / MEN / Școala postliceală „Henri Coandă” Timişoara
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Specializare
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

31.10.2016 - 11.11.2016
Certificat de absolvire
Consilier de Orientare privind Cariera, cod COR 242306

Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specializare
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CCIA Timiş

2016
Pregătirea permanentă în tehnologiile ID/IFR
Curs Prezentarea unor tehnici pentru elaborarea materialelor de studiu în format ID/IFR
Cursuri de perfecționare în managementul calității - principii de implementare a calității, indicatori și criterii
de calitate și performanță în ID/IFR
Curs de perfecționare în utilizarea tehnologiilor TIC în planificarea organizarea și desfășurarea procesului
educațional ID/IFR
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Numele şi tipul instituţiei de DIDIFREP – Centru de Perfecționare în ID/IFR, creat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878,
învăţământ / furnizorului de formare „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - Un demers pentru
calitate”
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2013
Diplomă participare

Disciplinele principale studiate /
Promovarea calității în sistemul de învățământ superior-proiectarea competențelor specifice.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Proiect cofinanţat din Fondul Social European pri Programul Operaţional Sectorial Dezvolatrea Resurselor
învăţământ / furnizorului de formare Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul
superior” POSDRU86/1.2/S/61878
Nivelul în clasificarea națională sau Pregătire postuniversitară
internațională
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate /Curs formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR
competenţe profesionale dobânditeCurs de Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and
Distance Learning
Curs de perfecționare în managementul calității - principii de implementare a calității, indicatori și criterii de
calitate și performanță în ID/IFR
Curs de Formare și perfecționare în utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea,
organizarea și desfășurarea procesului educațional
Numele şi tipul instituţiei de Proiect cofinanţat din Fondul Social European pri Programul Operaţional Sectorial Dezvolatrea Resurselor
învăţământ / furnizorului de formareUmane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul
superior” POSDRU86/1.2/S/61878
Nivelul în clasificarea naţională sau Pregătire postuniversitară
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

08.11.2010 - 30.11.2010
Certificat de absolvire , Seria G, nr. 00116055
Manager Proiect, cod COR 241919

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1998-2007
Diplomă de Doctor în Agronomie, Seria E, nr. 00034621

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1998-1999
Diplomă de studii aprofundate Seria D,nr. 0002720
Legumicultură , Pomicultură, Viticultură; Specializarea în tehnologii intensive şi nepoluante la plantele
horticole
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, Facultatea de
Horticultură
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Procomunita, Sibiu
Specializare

Fitopatologie, Entomologie, Legumicultură / perfecţionarea în activitatea de cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, Facultatea de Agricultură
Pregătire postuniversitară

Pregătire postuniversitară
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Perioada 1996-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de INGINER, specializarea HORTICULTURĂ, Seria R, nr. 0035885
Disciplinele principale studiate / Pomicultură, Viticultură, Ampelografie, Oenologie, Legumicultură, Culturi forţate, Ameliorarea plantelor,
competenţe profesionale dobândite T.P.H. / Aplicarea tehnologiilor de cultivare a pomilor, viţei de vie şi a legumelor în câmp şi spaţii protejate
(sere şi solarii) şi a tehnologiilor de păstrare în stare proaspătă şi industrializare a produselor horticole
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Timişoara, Facultatea de
învăţământ / furnizorului de formare Horticultură
Nivelul în clasificarea naţională sau
Pregătire universitară
internaţională
Perioada 1993-1996
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Botanică, Fiziologie, Chimie, Biochimie, Genetică, Îmbunătăţiri funciare, Pedologie, Agrochimie,
Entomologie, Fitopatologie
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură
Pregătire universitară
1989-1993
Diplomă de BACALAUREAT, Seria J, nr. 239090
Discipline generale: Limba şi literatura română, Lb. franceză, Lb. germană, Lb. latină, Istorie, Geografie,
Fizică, Filozofie, Chimie, Matematică, Biologie, Microbiologie, Anatomie.
Discipline profesionale: Medicină internă, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Chirurgie, Ortopedie,
Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie, Dermatologie, etc. / Tehnica îngrijirii bolnavilor.

Numele şi tipul instituţiei de
Liceul sanitar Craiova, jud. Dolj
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Pregătire preuniversitară
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

(B2)

Utilizator
independent

(B2)

Utilizator
independent

(B2)

Utilizator
independent

(A1)

Utilizator
elementar

(B2)

Utilizator
independent

Limba franceză

(A2)

Utilizator
elementar

(A2)

Utilizator
elementar

(A1)

Utilizator
elementar

(A1)

Utilizator
elementar

(A1)

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale - decan de an
- membru în asociaţii profesionale
- membru în comisii de licenţă ale Facultăţii de Horticultură şi Silvicultură
- nivelul I şi II – Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică
- spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în contexte sociale
diverse (spital, universitate)
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei acumulate în activităţile desfăşurate
cu studenţii.
- competenţe consiliere şi orientare în carieră
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Competenţe şi aptitudini - spirit organizatoric, experienţă acumulată în organizarea activităţilor desfăşurate la forma de Învăţământ la
organizatorice Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID_IFR);

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

- Leadership –mai 2016-prezent Responsabil al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră – Facultatea
de Horticultură și Silvicultură
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei dobândite în cadrul activităţii didactice şi de
cercetare;
- organizare standuri expoziţionale
- certificat de absolvire competenţă Manager proiect
- certificat de absolvire competenţă Consilier de Orientare privind Cariera
- o bună cunoaştere a aparatelor, instrumentelor şi echipamentelor utilizate în cadrul disciplinei,
dobândite în formarea profesională şi în context profesional.
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint) şi Internet Explorer.
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator, PhotoShop).
- aceste cunoştinţe au fost dobândite în context profesional şi prin activităţi de voluntariat în timpul liber.
- cunoştinţe medii de utilizare a instrumentului muzical chitară clasică
Categoria B

Informaţii suplimentare

Apartenenţă la asociaţii profesionale:
- Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.)
- Societatea Română a Horticultorilor – filiala „Dahlia” Timiş (S.R.H).
- Asociaţia „Amici Rozelor” din Timişoara
- Asociaţia INSTITUTUL DE BIOTEHNOLOGIA PLANTELOR
- Asociația pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a României (ACM-V)

Timișoara, la 11.10..2020
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