
Curriculum vitae
Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume VELCIOV ARIANA BIANCA

Adresă(e) Calea Aradului no.119, 300645/Timisoara, Romania
Telefon (oane) Tel:+ 402562774

Fax (uri) -
E-mail (uri) ariana.velciov@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 07.07.1976

Sex

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT /
DOMENIUL OCUPAŢIONAL

Feminin

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
Şef lucrări

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada Mai 2012 - prezent

Funcţia sau postul ocupat
 Numele şi adresa angajatorului

Director Departament Ştiinţa Alimentului
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din
Timişoara, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Perioada Martie 2008 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, lucrări de laborator, cercetare ştiinţifică.
Nivel licenţă: Biochimie şi biochimie alimentară, Biologie moleculară, Principiile nutriţiei umane,
Enzimologie şi recepturi alimentare dietetice
Nivel master: Nutriţie specială, Elemente de farmacologie şi farmacognozie, Nutriţia pe categorii speciale
de consumatori

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara,
300645, Timisoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior, Ştiinţe inginereşti, Ingineria produselor  alimentare

Perioada octombrie 2004 –martie 2008
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la disciplinele Biochimie şi Biologie moleculară

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi verificare activitate didactică specifică disciplinei (lucrări practice, activitate asistată
învăţământ la distanţă)
Nivel licenţă: Biochimie şi biochimie alimentară, Biologie moleculară, Principiile nutriţiei umane,
Enzimologie şi recepturi alimentare dietetice

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare – USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timişoara,
300645, Timisoara, Calea Aradului 119, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada noiembrie 2001- octombrie 2004

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare, susţinere examene şi referate din cadrului programului individual de pregătire în

cadrul studiilor doctorale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ''Politehnica'' din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului



Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada Septembrie 1999- octombrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Farmacist

Activităţi şi responsabilităţi principale   Preparare reţete magistrale, eliberare reţete, realizare de preparate farmaceutice    oficinale

Numele şi adresa angajatorului  Farmacia “Refarm”, Str. I.L. Caragiale, nr. 5,  Reşiţa
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
 Industria farmaceutică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 2009

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Chimie, diplomă de doctor seria F nr. 0002223 (eliberată cu nr. 1449 din 9.03.2009)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Titlu tezei: “Efecte  induse  in  vivo de cis-platină  asupra homeostaziei biochimice a unor metaboliţi
proteici şi a unor biometale la animale de laborator” /Coordonator ştiinţific: Prof. Dr. Zeno Gârban
Competenţe tehnice inginereşti / discipline fundamentale, complementare şi facultative conform planurilor de
învăţământ promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în inginerie chimică
Domeniul:Chimie

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Studii universitare de doctorat/Nivel ISCED 6

Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Curs pentru Pregătirea Personalului Didactic, Diploma Seria D nr. 0057939 (eliberată cu nr. 209 din 28

iunie 2006)
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Dobandirea de cunoştinţe necesare bunei desfăşurări a proceselor didactice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea ''Politehnica'' din Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională
                    sau internaţională

Perioada

Studii postuniversitare

1994-1999
Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Farmacie, profilul Farmacie Specializarea Farmacie

Diplomă de licenţă Seria R nr. 0078842 elib. cu nr. 1642 din 3.12.1999
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Competenţe farmaceutice / discipline fundamentale, complementare şi facultative conform planurilor de învăţământ
promovate pentru formarea şi conturarea profesională continuă în domeniul farmaceutic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, Facultatea de Medicină

Nivelul în clasificarea naţională
                               sau internaţională

Perioada

Studii Universitare de licenţă/Nivel ISCED 5

1990-1994
Calificarea / diploma obţinută Studii liceale / Diplomă de bacalaureat Seria L nr. 39509, (elib.cu nr. 240 din 18 iulie 1994)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Competenţe primare de comunicare, sinteză date, observare şi generalizare fenomene, procese din natură / ştiinţe
exacte (matematică, fizică, chimie) specifice învăţământului gimnazial şi liceal cu profil real, discipline de cultură
generală clasică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Teoretic Nr. 1 Reşiţa, Profil Chimie – Biologie

Nivelul în clasificarea naţională
        sau internaţională

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Studii Liceale/Nivel ISCED 3

Limba(i) maternă(e) Română



Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză
Franceză
Germană

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Franceză C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat

Germană B2 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

experimentat B2 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

experimentat B2 Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, perspicacitate, spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi. Abilităţi de
comunicare, capacităţi de lucru în echipă, dinamism.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Îndrumarea şi  supervizarea directă a studenţilor, precum şi a absolvenţilor în elaborarea/finalizarea cu
succes a lucrărilor de diplomă în domeniul ingineriei alimentare

 Organizarea şi supravegherea experimentelor de laborator în biochimiei produselor alimentare şi a
nutriţiei umane;

 Organizarea activităţii de cercetare pentru diferite obiective ale programelor de cercetare ştiinţifică în
care am fost implicată;

 Organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul unei unităţi farmaceutice

Competenţe şi aptitudini tehnice  Efectuarea unor metode de analiză bazate pe utilizarea unei aparaturi performante pe durata
elaborării tezei de doctorat şi ulterior în cadrul activităţii din cadrul Platformei de formare şi cercetare
interdisciplinară „Agricultura ecologică, durabilă şi siguranţa alimentară” din cadrul Universităţii
„S.A.M.V.B.” Timişoara

 Preparare reţete magistrale, eliberare reţete, realizare de preparate farmaceutice oficinale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

 Operator pe sisteme de calcul: Microsoft Windows (Windows 7, Vista, XP, 2000); Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Adobe Acrobat, software statistică (Statistica 6, TableCurve,
Origin), software chimie (pachetul HyperChem, pachetul Isis Base&Draw).

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de literatură, muzică.
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

 Membru în comisii de licenţă;
 Membru in Consiliul Facultăţii TPA;

Categoria B

Informaţii suplimentare Membru în Organizaţii profesionale naţionale recunoscute (3);

Semnătura
Ş.l. dr. Ariana – Bianca Velciov


