Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Niţoi Mihai

Adresă

Strada Bibescu, nr. 29B, bloc P8, ap. 3, Craiova, România

Telefon

0724341798

E-mail

mihai.nitoi@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

25.02.1985

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
- Perioada (de la – până la)
- Funcţia sau postul ocupat
- Numele şi adresa angajatorului
- Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
- Principalele activităţi şi responsabilităţi

- Perioada (de la – până la)
- Funcţia sau postul ocupat
- Numele şi adresa angajatorului
- Principalele activităţi şi responsabilităţi

- Februarie 2011 – prezent;
- Asistent universitar (Disciplinele: Management bancar; Relaţii
financiar-monetare internaţionale; Creditarea întreprinderii; Monedă
şi credit);
- Universitatea din Craiova;
- Învăţământ şi cercetare universitară;
- Activităţi didactice şi de cercetare.
- Mai 2013 – iulie 2013; Mai 2012 – Iunie 2012;
- Coordonator stagii de practică în proiectul „Praxis – Buni
practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa
activă”
- Universitatea din Craiova;
- Stabilirea împreună cu tutorii a temelor de practică;
- Asigurarea bunei desfăşurări a stagiilor de practică la nivelul
centrelor de practică;
- Efectuarea unei evaluări a cunoştinţelor practicantului;
- Coordonarea stagiilor de practică desfăşurate de către studenţi în
cadrul unor întreprinderi din Strasbourg, Franţa.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
-

Perioada (de la – până la)
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

- Perioada (de la – până la)
- Calificarea/diploma obţinută
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
- Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

-

Iunie 2014 - prezent;
Cercetător postdoctorat;
Academia Română;
Studii postdoctorale.

- 2008 - 2011;
- Doctor în Finanţe, susţinând lucrarea Inflaţia în economiile
contemporane;
- Universitatea din Craiova, Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice;
- Studii de doctorat.

- Perioada (de la – până la)
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
- Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

- Februarie 2010 – mai 2010;
- Université Panthéon-Assas, Paris II;
- Stagiu de cercetare.

- Perioada (de la – până la)
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

- 2008-2010;
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie
Administrarea Afacerilor, Management Financiar Bancar;
- Master;
- Studii de masterat.

- Tipul calificării / diploma obţinută
- Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

şi

- Perioada (de la – până la)
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

- 2004-2008;
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie
Administrarea Afacerilor, secţia de Finanţe şi Bănci;

- Tipul calificării / diploma obţinută
- Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

- Economist;
- Studii Superioare.

şi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Engleză

Franceză

Bine
Bine
Bine

Bine
Bine
Bine

- abilitatea de a citi
- abilitatea de a scrie
- abilitatea de a vorbi

Aptitudini şi competenţe
sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

 motivaţie realistă şi ambiţioasă;
 competenţe de formare profesională pentru studenţi şi adulţi;
 cooperare, abilităţi de lucru în echipă, atitudine non-conflictuală;
 capacitate de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor, atenţie la
detalii;
 rezistenţă la stres şi capacitate de a lucra cu termene limită;
 deschidere spre noi experienţe, idei şi valori.





capacitate organizatorică;
competitivitate;
rigurozitate;
capacitate de a lua decizii.

Aptitudini şi competenţe
tehnice

- Utilizarea programelor de econometrie Eviews, Stata;

Proiecte de cercetare
dezvoltare pe bază de
contract/grant

1. Membru în echipa de cercetare a proiectului „Model destinat

- Utilizarea pachetului de programe Office XP (Microsoft Word,
Excel, Power Point).

prognozei evoluţiei economiei reale şi sistemului de pieţe financiare
din România utilizând elemente din termodinamica sistemelor
deschise”, PNII-IDEI 952/2009.
2. Membru în echipa de cercetare a proiectului „Studiu privind
relaţia dintre performanţe, risc şi capital în activitatea bancară în
contextul crizei financiare internaţionale”, Universitatea din Craiova.

Premii şi distincţii

Profesor invitat la sesiunile de comunicări bianuale, organizate de
Banca Naţională a României, în cadrul proiectului Academica, din
anul 2011-prezent.
Premiul I pentru literatură economică din domeniul Monedă şi bănci
acordat în anul 2013.
Premiul I pentru calitatea excepţională a cercetării întreprinse în
cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice a studenţilor, Alba Iulia, 2009.
Marele Premiu „Victor Slăvescu”, obţinut la Olimpiada Naţională a
Studenţilor Economişti, secţiunea Finanţe şi Instituţii Financiare, în
anul 2007.

Permis de conducere

Da

