UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
Postul scos la concurs _asistent__ , Poz. _32_
Disciplina postului _Logică computaţională, Structuri de date şi tehnici de elaborare a algoritmilor,
Algoritmi fundamentali în inteligenţa artificială, Tehnologii Java__________
Domeniul de competenţă _Informatică_

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Asistent universitar/CS
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 / 28 aprilie 2015

Data naşterii: 22.10.1984

Candidat: TUDOR IRINA-VALENTINA
Funcţia actuală: Cadru didactic asociat

Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
superior
crt.
1.
Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Informatică

2003-2007

Universitatea din Craiova

Informatică

Diploma de Master,
specializarea: Inteligență
2007-2009
Artificiala și Tehnologii de
Comunicații

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Pitești

Domeniul

Perioada

Informatică

2009-2012

2.

Licențiat în Informatică

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în Informatică

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
1.

Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Informatică

2007-prezent

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul
profesional
Cadru didactic asociat

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
Am publicat un total de 9 lucrări în reviste de specialitate şi în volumele
rezultatelor ştiinţifice ale
unor manifestări ştiinţifice din domeniu, lucrări cu ajutorul cărora este
candidatului
constituită teza mea de doctorat.
O dată cu absolvirea facultății am absolvit și modulul pedagogic în cadrul
Capacitatea candidatului de a
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic la Universitatea
îndruma studenţi sau tineri
din Craiova și de asemenea în perioada în care am ținut laboratoare ca și
cercetători şi competenţele
cadru didactic asociat am căutat să aplic și să îmbunătățesc metodele și
didactice ale candidatului
tehnica de predare învățate în cadrul cursurilor de pedagogie.
Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare
6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
am obţinut Diploma de doctor cu lucrarea " Proprietăţi algebrice ale grafurilor stratificate şi aplicaţii la
limbaje formale ", la Universitatea din Pitești, în anul 2012.
îndeplinit/neîndeplinit;
- o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai mică de
8,00:
 media anilor de studii universitare: 9,51;
 medie licență: 9.88;
îndeplinit/neîndeplinit;
- să fi publicat minim 3 lucrări (articole, studii) în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B sau C sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, conform
CV-ului: îndeplinit/neîndeplinit

Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări (articole/studii) publicate în reviste de specialitate
clasificate de CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume
ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale

3

9

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit/neîndeplinit

Semnătura candidatului

