
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  POPOVICI PARASCHIVA 

Adresă(e) Nr.1, Sc.A,Ap.6, Str. Delfinului, 300552, Timişoara, România 

Telefon(oane)   Mobil  0720201747   

Fax(uri) +40-(0)-256-592316 

E-mail(uri) popovici@info.uvt.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 21.11.1947 

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Vest din Timişoara,  
Conferenţiar Universitar 

 
 

 

Experienţa profesională  
 
 

 

Perioada  1992-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar, departamentul de informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Susţine cursuri, seminarii şi laboratoare, activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. V. Pârvan Nr.4, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Perioada  1990-1992    

Funcţia sau postul ocupat  Lector, Facultatea de Matematică, Universitatea de Vest din Timişoara. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Susţine cursuri, seminarii şi laboratoare, activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Pârvan Nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Perioada  1971-1990     

Funcţia sau postul ocupat  Asistent, Facultatea de Matematică, Universitatea din Timişoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Susţine cursuri, seminarii şi laboratoare, activitate de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Pârvan Nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1975-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul: Matematică 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ postuniversitar – nivel 6 – ISCED 97 

  

Perioada 1966-1971 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea matematică, competenţe în modelare matematică, educaţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Timişoara, Facultatea de Matematică-Mecanică, Secţia Analiză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ universitar – nivel 5 – ISCED 97 

Perioada 1961-1966 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în domenii ştiinţifice: matematică, fizică, chimie, .. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Nr. 3 din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ liceal – nivel 3 – ISCED 97 

  

Perioada 1971-1972; 

Calificarea / diploma obţinută Calificare în Informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare în Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Centrul Teritorial de Calcul Timişoara, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 3-8 Iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire a metodicienilor din universităţi. Competenţe: modalităţi de 
îmbunătăţire a învăţământului elevilor/studenţilor, Utilizarea programului Power Point 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional pentru pregătirea profesorilor, România, USA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 10.12.09-16.01.09 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fomator în educaţia adulţilor Competenţe în pregătirea formării, marketingul formării, 
evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

R&B CONSULTING, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COD COR 241205 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  A2  A2  B2 

                                      Limba franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi negociere 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Competenţe în evaluarea planurilor de învăţământ, Director programe de studii, Şef 
catedră.  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe în programare, Baze de Date 

Competenţe şi aptitudini artistice - 

Permis(e) de conducere  DA 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de 
exemplu: persoane de contact, referinţe etc.  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

