FORMAT
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMATII PERSONALE
Nume
Adresa

ANDREICA, ALINA BIANCA
1, str Kogalniceanu, 400084, Cluj-Napoca, Romania

Telefon

+40-264-405366

Fax
E-mail
Web

+40-264-590251
alina.andreica@ubbcluj.ro
http://euro.ubbcluj.ro/staff/conf-univ-dr-alina-andreica/
https://www.researchgate.net/profile/Alina_Andreica

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului

1998-prezent
Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai
Didactic
Conferenţiar – 2007-prezent ; Lector – 1998 - 2007
Cursuri în domeniu tehnologiilor informaţiei, implementărilor IT şi sistemelor
informatice
2002-2012
Universitatea Babes-Bolyai
Management
Director – Departamentul de Informatizare al UBB
Manager IT
Proiectarea strategiei IT a UBB, Proiectarea şi coordonarea implementării sistemelor
informatice ale UBB: AcademicInfo, ManageAsist, Managementul cercetarii;
proiectarea principiilor de integrare a sistemelor informatice ale UBB şi ale portalului
UBBonline
2004-2012
Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai
Management nivel facultate
Cancelar
Reglementari facultate, activitate stiintifica, management

2007-2012
Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai
Coordonarea masteratului de Societate mediatică
Coordonator program studii
Coordonare program de studii nivel master

1999-2008
Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai
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• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

Management
Director studii
Management programe de studii ID, management platforma e-learning

1991-1998
Liceul Teoretic “Emil Racoviţa”, Cluj-Napoca
Didactic
profesor de informatică nivel liceu
cursuri informatică nivel liceu, pregătirea elevilor şi participare la Olimpiadele de
informatică, şef catedră informatică (1996-1998)

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

2000
Universitatea Babes-Bolyai

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1987-1991
Facultatea de Matematica şi Informatică, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1983-1987
Liceul de Informatică Cluj-Napoca

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

6-8 November 2013
Comisia Europeana, ICT Conference 2013 – Vilnius, Lithuania

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de

Informatică
Doctor în informatică
Doctorat

Informatică
Licenţiat în informatică, diploma de merit
Licenţă

Profil real, Informatică
Bacalaureat, şefă de promoţie
Bacalaureat

Management de proiecte IT, networking

formare continuă
25 September 2012
Mathematica Virtual Conference 2012
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invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant
• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta

Calcul simbolic
Diploma Mathematica
formare continuă
14-15 November 2011
Academic Summit – Rijeka, Croatia – susţinere conferinţă

management IT
formare continuă

APTITUDINI SI COMPETENTE Managementul proiectelor IT
PROFESIONALE
Dobandite in cursul vietii si carierei
dar care nu sunt recunoscute
neaparat printr-un certificate sau o
diploma.

Managementul proiectării şi implementării sistemelor informatice
Integrarea sistemelor informatice
Proiectare şi managementul implementării pentru sisteme de e-learning
Direcţii de cercetare:
 Strategii de implementare IT
 Impactul IT în societate şi organizaţii
 Calcul simbolic: teoria tipurilor, definiţii algoritmice şi constructive pentru structuri
algebrice, implementări parametrizate pentru domenii şi categorii algebrice
 Impactul social şi economic al mediilor electronice de informare şi comunicare
 Invăţământ electronic la distanţă
Publicaţii şi activitate ştiinţifică: 5 cărţi, ~50 articole ştiinţifice, 2 proiecte coordonate,
participare în 2 proiecte, 12 conferinţe şi cursuri invitate, membru în comitetul de
organizare a 8 conferinţe ştiinţifice internaţionale, recenzor pentru 4 publicaţii ştiinţifice
internaţionale

LIMBA MATERNA

Română

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

excelent
excelent
excelent
Franceză

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

excelent
excelent
excelent
Italiană

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

bine
bine
satisfăcător

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Portugheză
bine
bine
Satisfăcător
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• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

APTITUDINI SI COMPETENTE

Germană
bine
bine
Satisfăcător
Bune abilităţi de comunicare si team leader, colegialitate, înţelegerea membrilor echipei

SOCIALE

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE

HOBBY-URI; ALTE ABILITATI

Abilităţi manageriale şi de management de proiect foarte bune, organizarea eficientă a activităţii
şi coordonarea membrilor echipei în vederea atingerii obiectivelor propuse, proiectarea
strategiilor optime de atingere a obiectivelor
Experienţă în management de proiecte IT
Programare calculatoare, gestiune baze de date, utilizare profesională calculatoare
Programare orientată pe obiecte şi componente; Proiectare abstractă a aplicaţiilor,
Algoritmi şi modele matematice aplicate în design software; Sisteme de calcul
simbolic; Programare în C++, C#, Lisp, Mathematica, Theorema, SQL ; Design web;
Promovare în social media, Analiza de site-uri şi social media
MS Office: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage / SharePoint Designer, Access
(utilizare profesională); MS SharePoint Portal
Fotografie, literatură, arte vizuale, muzică
Munte şi călătorii, Capoeira

Cluj-Napoca, 22 mai 2016
Conf Dr Alina Andreica
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