Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume/Prenume

ALDEA, Mihaela

Adresa

Str. Orizont 7, nr.33, Alba Iulia, Romania

Telefon

0358834455

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

0745128249

maldea7@yahoo.com, maldea@uab.ro

Română
11 iunie 1976
Feminin

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala
Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

21 ani de experienţă în învăţământul superior
2004 – prezent

Lector în cadrul Catedrei de Matematică şi Informatică
Activitati didactice si de cercetare
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Educatie & Cercetare
2001-2004

Asistent în cadrul Catedrei de Matematică şi Informatică
Activităţi didactice şi de cercetare
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Educatie & Cercetare

Perioda

1999-2001

Functia sau postul ocupat

Preparator

Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Activitati didactice şi de cercetare
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Educatie & Cercetare

Educatie si formare
Perioda

2006-2009

Calificarea / diploma obtinuta

Licenţă

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Contabilitate

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
ISCED 5

invatamint / formare
Perioda

2000-2006

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Matematică

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
ISCED 6
1998-1999

Calificarea / diploma obtinuta

Diplomă de studii aprofundate

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Matematică-Topologie şi teoria geometrică a funcţiilor

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
ISCED 5
1994-1998

Calificarea / diploma obtinuta

Licenţă

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Matematică

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
ISCED 5

1994-1998
Bacalaureat
Informatică
Colegiul „Horia, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia
ISCED 4

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Vorbit
Interactiune

Scris
Exprimare

Limba engleză

B2 Utilizator
independent

C2 Utilizator
experimentat

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

Limba franceză

B2 Utilizator
independent

C2 Utilizator
experimentat

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

(*) Cadrului

Competente si abilitati sociale

european de referinţă pentru limbi

Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă (participare la proiecte de cercetare şi de
instruire implementate în organizaţii şi mediul universitar)

Abilităţi de comunicare şi relaţionare cultivate prin profesia de cadru didactic
Activitate didactică interactivă.
Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Informatii suplimentare

Anexe
Data: 22.02.2021

- director al Departamentului De Stiinte Exacte si Ingineresti din aprilie 2016 – prezent
- membru al Senatului Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din aprilie 2016 –
prezent
- membru în Consiliul Departamentului de Stiinte Exacte și Inginerești, și în Consiliul
Facultății de Științe Exacte și Inginerești
- sef de colectiv – Matematică in perioada 2008-2012
- membru in comisii de pregatire a dosarelor privind acreditarea specializarilor Informatica
si Computer Science
- membru/presedinte in cadrul unor comisii de acordare a gradului didactic I
- experienţă în organizarea de conferinţe - organizator al International Conference on
Theory and Applications of Mathematics and Informatics ICTAMI 2003, 2004, 2005, 2007,
2009, 2011, 2015, Workshop on Asymptotic Análisis and Stochastic Methods for
Heterogeneous Media 2010, Simpozion Convergente si Provocari in Domeniul Stiintelor
Exacte si Ingineresti 2011 – 2020, GFTA 2016, International Conference on Recent
Trends in Pure and Applied Mathematics (TREPAM 2017)
- Microsoft Office, MatLab
- Windows , DOS
Categoría B, din 2003
- membru in cadrul unor proiecte, contracte de cercetare/ dezvoltare
1. Pr. Phare RO-2004/016-772.04.02 - Program de perfectionare profesionala, cu structura
modulara si flexibila, a personalului din intreprinderi pentru folosirea de noi tehnologii de comunicatie
si infomrtaie bazate pe Internet – ETL - 2007-2008
2. Contract cu mediul economic si social nr. 2826/2007 – Strategia de dezvoltare a comunei Sincel
pe termen mediu – 2008
3. Proiect de cercetare cu Academia Română, No. 359/2005 - „Metode locale şi globale în
geometria algebrică" – 2005-2006
4. POSDRU/19/1.3/G/30021 – Scoala de vara: Tineri in educatie! – 2010, 2011, 2012 - Responsabil
monitorizare
5. POSDRU/56/1.2/S/32768 – Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul
utilizarii unor instrumente moderne de predare-invatare-evaluare pentru disciplinele matematice, in
vederea crearii de competente performante si practice pentru piata muncii – ETS - 2011
6. POSDRU/160/2.1./S/139928 - Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de
inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)aprilie 2014- septembrie 2015 – Expert orientare consiliere si strategii de practica
7. POSDRU/189/2.1/G/155983- „Stagiul de practica-un pas catre primul job”
- membru in cadrul unor contracte de cercetare/ dezvoltare – contracte cu mediul economic si social
- un numar de 6 carti publicate in seria Didactica / Ed. Aeternitas
- peste 45 de articole publicate in reviste de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice,
unele in colaborare
-

