Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefoane
E-mail
Nationalitate
Data naşterii
Sex
Locul de muncă actual

VLĂDULESCU CARMEN
Craiova
Română
14. 07. 1981
feminin
Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură și Horticultură,
Departamentul de Biologie și Ingineria Mediului, Str. A.I.Cuza, nr. 13.

Perioada 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Principalele activităţi şi Activităţi de predare şi cercetare ştiinţifică în domeniul anatomiei comparate,
responsabilităţi Realizarea de material didactic, piese anatomice în formol,
Dotarea laboratorului de anatomie comparata cu planşe şi preparate anatomice;
Respectarea programelor analitice, adaptarea acestora pentru a corespunde în permanenţă
cerinţelor, actualizarea informaţiei ştiinţifice, susţinerea seminariilor, laboratoarelor şi cursurilor
prin tehnologia modernă.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură şi Horticultură, Departamentul de
Biologie şi Ingineria mediului, Str. A. I. Cuza 13, 200585 Craiova, România
Tipul activităţii sau sectorul de Didactică şi cercetare ştiinţifică.
activitate
Perioada 2007 - 2011
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Principalele activităţi şi Activităţi de predare a seminariilor şi laboratoarelor;
responsabilităţi Coordonarea activităţilor cu studenţii secţiilor de Biologie şi Ingineria mediului;
Cercetare ştiinţifică în domeniul Anatomiei comparate;
Dotarea laboratorului cu planşe, schelete şi piese anatomice naturalizate.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Catedra de Biologie, Disciplina
Anatomia comparată a vertebratelor, Str. A. I. Cuza 13, 200585 Craiova, România
Tipul activităţii sau sectorul de Didactică şi cercetare ştiinţifică.
activitate
Perioada 2004 - 2007
Funcţia sau postul ocupat Administrator financiar
Principalele activităţi şi Coordonarea şi gestionarea resursei umane din cadrul Universităţii din Craiova, cu
responsabilităţi respectarea cadrului legislativ specific domeniului de activitate.
Principiile de bază dobândite în activitatea desfăşurată în cadrul D.R.U.S. vizează, în
principal:

gestiunea resurselor umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general
de la nivelul Universităţii din Craiova;

cunoasterea şi aplicarea Codului muncii;

cunoaşterea Legii Educaţiei Naţionale;

programul REVISAL, de evidenţă a salariaţilor;

dezvoltarea comunicării organizaţionale;

dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe un sistem de valori autentic;

promovarea principiilor privind etica profesională.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Direcţia Resurse – Umane Salarizare, Str. Libertatii, nr. 17,
Craiova, România
Curriculul vitae
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
2007 – prezent: predarea lucrărilor practice şi seminariilor, la studenţii secţiilor de
Biologie, Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură,
2009 – prezent: seminarii de Evoluţionism
2011 – prezent: curs de Evoluţionism, anul III, Specializarea Biologie
2012 – prezent: lucrari practice de Botanica, specializarea Horticultura
2013 – prezent: seminarii Noţiuni de nutriţie umană
2013 – prezent: curs Anatomia comparată, anul II, Specializarea Biologie.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2006-2010
Diplomă de Doctor / Seria H Nr. 0000979 / 13.01.2011
Doctor în Horticultură

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2005 - 2007
Diplomă de Master / Seria G Nr. 0027336 / 23.06.2010
Noţiuni fundamentale în „Traumatologie şi recuperare în sport”, în recuperarea
posttraumatică şi recuperarea neuro-motorie a pacienţilor.
Universitatea din Craiova
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Specializarea Kinetoterapie, Curs zi.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2001 - 2005
Licenţiat în Biologie - Ştiinţe Agricole, Diploma Seria V Nr. 0029846 / 25.10.2005.
Disciplinele Biologice / cunoaşterea materiei vii, la toate nivelele de organizare,
posibilitatea de a cerceta, analiza, interpreta şi transmite informaţii din domeniul Biologiei.
Universitatea din Craiova
Facultatea de Horticultură
Sectia Biologie, Curs zi.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

1996 - 2000
Diplomă de Bacalaureat
Profil teoretic

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Universitatea din Craiova

ROMÂNĂ
Franceză, engleză, germană
Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Franceză
B2
B2
B2
B2
B2
Engleză
B2
B2
B1
B1
B1
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competente şi abilităţi - adaptare la lucrul în echipă
sociale - rezistenţă la stres
- comunicativitate, adaptabilitate, perseverenţă.
Competenţe şi aptitudini Capacităţi de comunicare, convingere, îndrumare şi negociere, aptitudini dobândite de-a
organizatorice lungul perioadei din cadrul DRUS, ce au fost consolidate datorită activităţii mele la catedră,
ce presupune un contact direct cu oamenii în general.
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Competente şi aptitidini
personale

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Desfăşurând de la inceput o muncă pentru, şi cu oamenii am dobândit competenţe de
comunicare inter-umana. Şi, cum un bun dascăl trebuie să fie şi un bun psiholog, am
încercat să văd întotdeauna dincolo de persoana din faţa mea, pentru a putea fi astfel de
un real ajutor celui care mi-a cerut sprijinul sau a depins în vreun fel de activitatea
desfăşurată de mine.
Consider ca relaţia cu studentii, cu oamenii pe care îi formezi, trebuie văzută ca un
parteneriat profesor - student, ca o relaţie de complementaritate şi nu de dependenţă.
Certificat de absolvire a cursului de operator calculator PC, eliberat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, la data de 11.11.2005. Seria ITC, NR 3553;
Certificat ECDL complet, în curs de dobândire.

Informaţii suplimentare

 Membru în Societatea Romană de Microbiologie, începând din anul 2007.
 Membru în Colegiul Biologilor, începând din anul 2007. Autorizaţie de liberă
practică pentru profesia de Biolog, eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, nr.
95/2007.
 Membru în Asociaţia Salvaţi Copii - ONG, începând din anul 2012
 Cursuri EMC – Educaţie medicală continuă, urmate în perioada 2007 – 2012, în
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova şi Universitatea de Medicină
şi Farmacie "Carol Davilla" Bucureşti. Dintre acestea:
“Date recente privind valoarea investigaţiilor în practica medicală”
“Autoanticorpii. Relevanţă diagnostică şi pronostică’’
“Serologia autoimună a ficatului”.

Alte informații

Publicații
- unic autor al unei cărţi de specialitate
- unic autor al unui îndrumător de lucrări practice
- 15 articole știinţifice, majoritatea ca prim autor, din care 1 articol publicat în revista
din străinătate, 9 articole BDI (aflate la categoria B+), 6 articole în reviste de
categoria B.

Referinţe

- Conf. univ. dr. Ciupeanu Călugăru Eleonora Daniela, Facultatea de Agricultură
și Horticultură, Craiova, Tel. 0040723274960
- Conf. univ. dr. Sfredel Veronica, Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova,
Tel. 0040740197924

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
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