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Curriculum vitae  

Europass  
 

Informaţii personale 
 

Nume  
Prenume 

PEREŞ  
ANA CORNELIA 

Adresă(e)   - 

Telefon(oane)  - 

Fax(uri) - 

mail(uri)  

 

tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex F 
 

Locul de muncă vizat /  
ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului
Departamentul Ingineria Mediului, Meteorologie şi climatologie
 

Experienţa profesională  
 

Perioada 01.10.2009 - prezent     

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

responsabilităţi principale Activităţi didactice cu studenţii precum şi activităţi de cercetare. 
Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 
Titularul cursului: Meteorologie şi climatologie, Poluarea aerului.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 01.10.2007 -  01.10.2009    

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea studenţilor pentru 
alegerea rutei profesionale, tutore de an, predarea de ore de consultaţii pentru 
activităţile de seminar, lucrări practice, efectuarea orelor de asistenţă săptămânală, 
derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de cercetare 
ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 01.10.2004 -  01.10.2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea studenţilor pentru 
alegerea rutei profesionale, îndrumător de an, predarea de ore de 
activităţile de seminar, lucrări practice, efectuarea orelor de asistenţă săptămânală, 
derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de 
cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 
, Meteorologie şi climatologie 

cu studenţii precum şi activităţi de cercetare.  

Titularul cursului: Meteorologie şi climatologie, Poluarea aerului. 

Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea studenţilor pentru 
, predarea de ore de consultaţii pentru 

activităţile de seminar, lucrări practice, efectuarea orelor de asistenţă săptămânală, 
rularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de cercetare 

Pregătirea orelor de laborator, activităţi de evaluare, îndrumarea studenţilor pentru 
, predarea de ore de consultaţii pentru 

activităţile de seminar, lucrări practice, efectuarea orelor de asistenţă săptămânală, 
derularea de activităţi de pregătire ştiinţifică, desfăşurarea de activităţi de 
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Perioada 

 
 
 
2002 -2004 

Funcţia sau postul ocupat Secretar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1997-2002 

Funcţia sau postul ocupat Laborant  

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea lucrărilor practice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1996 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician meteorolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea observaţiilor meteorologice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Staţia meteorologică, Salonta  
 

Perioada 1995-1996 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală, Bicaciu  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  
 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 2011 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Domeniul studiat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  
 

Diplomă de Master, Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor 
din agricultură silvicultură şi industria alimentară  
Ingineria mediului  
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Protecţia Mediului 
 

 
Perioada 

 
2005 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Domeniul studiat 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

 

Doctor în Geografie, titlul tezei de doctorat: Clima şi poluarea aerului în bazinul 
hidrografic Crişul Repede 
Domeniul fundamental: Ştiinţele naturii; Domeniul: Geografie; Specializarea: 
Climatologie 
Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală 
Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale 
Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului 
 

 
Perioada 

 
2003 - 2006 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Pereş Ana Cornelia 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Calificarea / diploma obţinută 
Domeniul studiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Diplomă de studii postuniversitare de specializare, Educaţie Tehnologică  
Educaţie Tehnologică 
Universitatea din Oradea 
Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perioada 

 
 
2003 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută 

Domeniul studiat 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  
 

Diplomă de Master, Metodologii şi tehnici de refacere ecologică din perspectiva 
dezvoltării durabile 
Ingineria mediului 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Protecţia Mediului 

 
 

Perioada 

 
 
1998 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută 
Domeniul studiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

 

Diplomă de inginer, specializarea Ingineria Mediului 
Ingineria Mediului 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de Protecţia Mediului 

 
 

Perioada 

 
 
1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută 
Domeniul studiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

 

Diplomă de bacalaureat 
Meteorologie 
Grup Şcolar de Gospodărire a Apelor, Arad 

  

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 

Engleză        A2    A2    A2    A2    A2 

Franceză     B2 
 

B2 
 

B2 
 

B2 
 

B2 
 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, persoană comunicativă, perseverentă, colaborare, lucrul in echipă 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Membru în comitetul de publicare al revistelor ştiinţifice de circulaţie 
internaţională.  

- Membru în comisii de licenţă, disertaţie şi membru în comisia de admitere 
a Facultăţii de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea 

- Preşedinte de bacalaureat în iunie 2012, la Colegiul Tehnic “Ana Aslan” 
din Cluj-Napoca şi în septembrie 2012 la Colegiul Tehnic “Anghel 
Saligny” Cluj-Napoca. 

 

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Microsoft Word, Excel, Power Point 
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Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 

 
Data: 

aprilie 2018 

- Cărţi publicate ca unic autor: 5 
- Cărţi publicate ca şi co-autor: 4 
- Lucrări ştiinţifice publicate: 73  
- Lucrări de diplomă îndrumate: 30 
- Lucrări de disertaţie îndrumate: 25 

Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea 
 personalului didactic, Universitatea din Oradea;  

Curs de iniţiere în agricultură ecologică; 
 

 

 

 


