Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

IONITA DANIELA
Str Jiului nr 6, bl6, scB, ap 2, sector 1, Bucuresti, Romania
0214023930
md_ionita@yahoo.com
Sexul: Feminin | Data naşterii:28.03.1968 | Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Profesor universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Din octombrie 2014 pana in prezent
Profesor
activitati didactice de predare; lucrari practice si de laborator; indrumare de lucrari de licenta si de conducere
de dizertatii; activitati de evaluare; consultatii; participare la activitatea de cercetare

Universitatea Politehnica Bucuresti, Str Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie si cercetare stiintifica

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie si cercetare stiintifica

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din februarie 2003 pana in octombrie 2008
Sef lucrari

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri de chimie genarala, activitati de indrumare lucrari practice de laborator,
participare la cercatarea stiintifica, activitati organizatorice de laborator

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Politehnica Bucuresti, Str Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie si cercetare stiintifica
Din noiembrie 1999 pana in februarie 2003
doctorand
activitati de documentare si cercetare stiintifica
Universitatea Politehnica Bucuresti, Str Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Romania
Educatie si cercetare stiintifica
Din octombrie 1996 pana in noiembrie 1999
inginer
Intretinere si supraveghere functinare laborator de lucrari paractice, activitati de cercetare,
activitati de administrare laborator chimic
Universitatea Politehnica Bucuresti, Str Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Romania
Educatie si cercetare stiintifica
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Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Din noiembrie 1999 pana in februarie 2003
Doctor in chimie
Teza: Contributii la cinetica de degradare a unor materiale biocompatibile metalice
Universitatea Politehnica Bucuresti
ISCED 6
1986-1991
inginer
Cinetica proceselor de electrod, electrochimie, coroziune, fenomene la interfata;
Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie Chimica
ISCED 5
1981-1986
Bacalaureat
Chimie, matematica, fizica, limba si literatura romana.
Liceul de Chimie industriala nrr5, Dr-Tr-Severin, Mehedinti
ISCED 3

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e)

ROMANA

Alte limbi străine cunoscute

Franceza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

B1

B1

B1

B2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Engleza

C1

C2

B1

B1

C2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări
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Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership (în prezent, sunt director departament Chimie Generala); Spirit organizatoric- obinut in
contextul profesional prin conducerea si organizarea laboratorului de Metode avansate
spectroelectrochimice

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experienţă profesională acumulată pe parcursul anilor de activitate în învăţământul superior m-a
ajutat să-mi organizez mai bine activitatea şi să-mi pun în valoare produsele muncii.
▪ De asemenea, încerc să evoluez în cariera mea profesională, scriind în acest sens, cărţi,
cursuri, monografii pentru discipline precum chimie, bioelectrochimie, etc

Competenţe informatice
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ cunoştinţe de operare pe calculator – Word, Excel, utilizator internet, creare de aplicaţii.
▪
▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

-107 lucari publicate
- 2 carti de specialitate;
- 2 manuale studentesti
- 2capitole carte publicate in edituri din strainatate
- 3 indrumare de laborator
- 2culegeri de probleme
- participant la 20 de proiecte de cercetare

20.11.2021
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