UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ȘI INGINERIE
INDUSTRIALĂ
Postul scos la concurs Șef de Lucrări, Poz. 41
Disciplinele postului Logistică urbană; Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie;
Analiza și reconstrucția accidentului de circulație; Grafică asistată de calculator; Trafic
Domeniul ştiinţific Ingineria Transporturilor

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Șef de Lucrări
publicat în Monitorul Oficial al României nr 456, din 03 mai 2019
Candidat: Oţăt Oana Victoria
Data naşterii: 18.01.1988
Funcţia actuală: asistent universitar
Instituţia: Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanică
2.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanică
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanică

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

2006-2010

inginer

2010-2012

master

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat

Inginerie
Mecanică

2012-2015

doctor

Ingineria
Transporturilor
Ingineria
Autovehiculelor

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

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
1.
2.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanică
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Mecanică

Domeniul
Inginerie
Mecanică
Inginerie
Mecanică

Perioada

2013 - 2016
2016 prezent

Titlul/postul
didactic sau
gradul/postul
profesional
cadru didactic
asociat
asistent universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice
o 44 de lucrări științifice publicate în reviste din fluxul științific
internațional principal și la conferinţe internaționale de specialitate
o 4 cărți publicate în edituri naționale
o 1 capitol de carte publicat la editură internațională
Relevanţa şi
o 6 cărți, manuale și îndrumare în format electronic și tipărite în regim
impactul
propriu
rezultatelor
Lucrările si cercetările întreprinse sunt în domeniul disciplinelor cuprinse
ştiinţifice ale
în postul scos la concurs.
candidatului
Subiectele abordate prezintă o notă de originalitate, studiile și
experimentele vizează zone de graniță cu o deosebită importanță în
cercetarea științifică din domeniu ingineriei transporturilor,
autovehiculelor și a altor domenii conexe.
Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Capacitatea
Didactic, Nivel I (2010) și II (2012), Universitatea din Craiova
candidatului de Candidatul, ca și asistent universitar, a desfășurat activități de laborator,
a îndruma
seminar, proiecte și practică tehnologică cu studenții de la diferite
studenţi sau
specializări și ani de studiu, conform fișei postului.
tineri cercetători De asemenea, candidatul a fost implicat și în colectivele de coordonare a
şi competenţele cercurilor științifice studențești (9 teme în perioada 2014 – 2019),
didactice ale
respectiv îndrumarea studenților la proiectele de finalizare a studiilor de
candidatului
licență (15 lucrări de licență, dintre care două teme cu realizare practică
și o temă în colaborare cu un student Erasmus)
Desfășoară activitate într-un colectiv cu preocupări în domeniul
Capacitatea
ingineriei autovehiculelor și transporturilor, fiind parte a echipei
candidatului de
laboratorului de profil din cadrul INCESA (Infrastructura de Cercetare în
a conduce
Științe Aplicate).
proiecte de
Totodată a desfășurat și desfășoară activități în cadrul proiectelor și
cercetarestudiilor de specialitate, fiind membru al colectivele de cercetare în nouă
dezvoltare
proiecte de cercetare
6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai
mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puțin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste și conferințe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăți), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/ldiscipline din structura postului:
îndeplinit;
Nr.
Nr. min.
realizări
Indicatori de performanţă
realizări
candidat
Lucrări (articole/studii) publicate în reviste de specialitate
clasificate de CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste și
10
44
conferințe relevante pentru domeniul respectiv
Suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura
6
postului
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura candidatului

