
  

 

  

  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume AGUD ELIZA MARIA

Adresă  

Telefoane Fix: 

  

E-mail(uri)  
 

  

Naţionalitate Română
 

 

Data naşterii  
 

 

Sex Feminin
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat Preparator

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. Gen. M

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                                

   Învăţământ universitar

     

    

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006-2010

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii, Ameliorarea plantelor/Doctor în Agronomie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

 
                              Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 
2006-2009
Diplomă de Inginer

  

AGUD ELIZA MARIA 

                               Mobil:  

Română 

Feminin 

prezent 

Preparator- sef lucrări 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. Gen. M

Învăţământ universitar 

2010 

Doctor  

Biotehnologii, Ameliorarea plantelor/Doctor în Agronomie 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2009  
Diplomă de Inginer 

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, str. Gen. Magheru, nr. 25, Oradea, Bihor 

Napoca 



  

 

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 

 
 

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 
 
 
 
 
2006-2008 
Diplomă de master 
Politici noi de mediu privind posibilitatile de integrare europeana 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 
 
 
2002 – 2006 
Diplomă de licenţă –Geograf 
Meteorologie, Climatologie, Amenajarea teritoriului,  Hidrologie, Geografia populaţiei şi aşezărilor 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie-Geografie 
 
 
1998 – 2002 
Diplomă de bacalaureat 
Discipline Generale 
 
Liceul Naţional "Mihai Eminescu" Oradea 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Limba franceză   Bine  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Seriozitate, spirit de echipă în colectivul catedrei şi colectivul de cercetare, capacitate de adapatare la 
medii muticulturale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare şi  de a lua decizii, membru în comisia de orare, am desfăşurat şi organizat 
practica pedagogică a studenţilor, am fost şi sunt în prezent îndrumător de an.  

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului Word şi Excel, Internet 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  



  

 

Informații suplimentare -     Autor a 6 cărții științifice, din care : 2 ca singur autor și  colaborator la alte 4 cărți științifice,  
-   Autor a 38 articole științifice publicate,  

  -    Diplomă de excelență pentru teza de doctorat susținută în anul 2010 - " Utilizarea culturilor in vitro
în multiplicarea  şi ameliorarea cartofului (Solanum tuberosum L.)", Universitatea de Stiinte Agricole 
si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, conducator stiintific prof. univ. dr. Mircea Savatti, eliberată de 
Universitatea din  Oradea, Facultatea de Protecția Mediului,  la data de 08.02.2011, 
   -   Diplomă de merit pentru cartea publicată în anul 2010 "Meteorologie și biometeorologie practică",
eliberată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, la data de 08.02.2011, 
  -    Diplomă de merit pentru cartea publicată în anul 2011 "Ghid de amenajarea mediului", eliberată de 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, la data de 11.04.2012. 
 -   Diplomă de participare la Work-shop-ul cu tema "Educație pentru mediu – apa virtuală" – eliberată de 
Un iversitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie si Științele Educației, Departamentul 
de Pregătire a Cadrelor Didactice, la data de 23.05.2012 
 

  

  
  

 
18.04.2018 


