Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

GHEOCA VOICHITA
Strada Islazului 16I, 557055, Sibiu, Romania
Mobil: 0745140050
vgheoca@yahoo.com
Română
02.septembrie.1967
F

Locul de muncă vizat
Experienţa profesională

Director al Departamentului de Științe ale Mediului, Fizică, Educație fizică și Sport

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

2015-prezent

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

Director al Departamentului de Științe ale Mediului, Fizică, Educație fizică și Sport
Planificarea și coordonarea activităților departamentului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei nr 31 Sibiu
Activitate managerială în învățământul superior
2000-prezent
lector universitar
predare, cercetare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Ecologie şi Protecţia
Mediului
educaţie - învăţământ
1995-2000
asistent universitar
predare, cercetare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Ecologie şi Protecţia
Mediului
educaţie - învăţământ
1991-1995
preparator universitar
Activitate didactică universitară: domeniul Biologie şi Ştiinţa mediului
Domeniul Biologie
Genetică- cursuri şi laboratoare
Zoologia vertebratelor - cursuri si laboratoare
Domeniul Ştiinţa mediului
Genetica – cursuri şi laboratoare
Genetica ecologică – cursuri si seminarii
Getica conservării – cursuri si proiect
activitate ştiinţifică: Elaborarea de lucrări ştiinţifice – Am publicat 4 cărţi de specialitate, 2 capitole
în volume colective şi 40 de articole ştiinţifice dintre care 11 sunt publicate în reviste indexate în baze
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

de date internaţionale si un articol in revista cotata ISI.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Ştiinţe ale Mediului,
Fizică, educaţie fizică şi Sport
Activitate didactică şi de cercetare

Educaţie şi formare

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

2011-2013
Postdoctorat in Biodiversitate zootehnică și biotehnologii
Cultivarea și conservarea populațiilor naturale ale speciior comestibile de gastropode terestre
Academia Română, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
1998-2004
Doctorat în Ecologie / diplomă de doctor
Sistematica, genetica şi ecologia moluştelor terestre
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Biologie, Geologie
1994-1995
Master în Gestiunea Mediului
Managementul mediului
Universite Libre de Bruxelles, Belgia
1986-1991
Licenţiat
Biologie
Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Biologie, Geografie, Geologie

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

Română

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C Independent
1
C Independent
2

B Independent
2
C Independent
2

B Independent
2
C Independent
1

B Independent
2
C Independen
1 t

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
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Membru al Societatii Române de Ornitologie
Membru fondator al Societăţii Române de Malacologie
Participare în echipe de organizare a unor conferinţe internaţionale
Simpozionul Internaţional de Malacologie, Sibiu, August 2004
Conferinţa internaţionala Aquatic Biodiversity, Sibiu, octombrie, 2007
Conferinţa internaţionala Aquatic Biodiversity, Sibiu, octombrie, 2009
Conferinţa internaţionala Aquatic Biodiversity, Sibiu, octombrie, 2011
Conferinţa internaţionala Aquatic Biodiversity, Sibiu, octombrie, 2013

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), SYSTAT, MATHCAD

Exprimare scrisă

B
2
C
1

Independent
Independen
t

Alte competenţe şi aptitudini

Dezvoltare profesională ca participant la cursuri
07-08 noiembrie 2013 – Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţământul la
distanţă – ID organizat în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720, „Dezvoltarea şi implementarea
unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superiordeschis
şi la distanţă pe baza standardelor internaţionale de calitate”
05-06 aprilie 2012-Cursul „Program de formare în vederea utilizării platformei TIC dezvoltată în cadrul
proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951” organizat în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951
„Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul
superior pentru persoane cu dizabilităţi”, implementat de Universitatea
12-16 martie 2012-Cursul „Programul de formare pentru mentoratul educaţional al studenţilor cu
dizabilităţi, adresat personalului didactic al universităţilor partenere (implicat în dezvoltarea programelor
de studii universitare), al partenerilor, precum şi personal al partenerilor sociali în educaţie” în cadrul
Proiectului POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru
creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, Sibiu.

Permis(e) de conducere

1.10. 2021
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Categoria B

Lect. univ. dr. VOICHITA GHEOCA

