Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă actual

Gherdan Alina Emilia Maria

Feminin
Universitatea din Oradea - Postul: Șef de lucrări

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2012 – prezent
Şef lucrări
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea lucrărilor practice şi cursurile aferente disciplinelor: Economia turismului, Servicii
in alimentaţie publică şi catering, Divertisment şi animaţia grupului.
Cercetare ştiinţifică prin întocmirea de lucrări de cercetare în analele Facultăţii şi participarea
la conferinţe şi simpozioane de profil.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, B-dul Magheru 26
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie/ Învăţământ superior de licenţă
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2004-2012
Asistent universitar şi preparator universitar
activitate didactică şi de cercetare:
- predare lucrări practice studenţilor nivel cursuri de zi material Economie generală,
Gestiunea unităţilor turistice,
- participare la şedinţele colectivului catedrei, întocmirea orarului pe semestrul II
- publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate
- prezentare lucrări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane de profil
- publicarea caietului de seminar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, B-dul Magheru 26
Educaţie/ Cercetare

Perioada 2000-2004
Funcţia sau postul ocupat Contabil
Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire actelor proprii contabilităţii primare, studii de (pre)fezabilitate, relaţii cu clienţii.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Centrul Naţional al Apelor Geotermale Str Armatei Romine nr.5
Tipul activităţii sau sectorul de Economic
activitate

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

1998 - 2000
Contabil
Înregistrarea zilnică a tuturor tranzacţiilor financiare, realizarea rapoartelor zilnice, lunare şi
anuale despre situaţia fluxului de numerar, întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare şi
trimestriale obligatorii pentru bugetul de stat, arhivarea documentelor, menţinerea relaţiilor
cu furnizori şi instituţiile publice
SC CARPATUR EXIM SRL
Economic, Comerţ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Specializarea
Titlul tezei de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare naţional şi
internaţional

2006-2009
Doctor
Management şi marketing în agricultură
Studii privind dezvoltarea producţiei agricole în zona preorăşenească a municipiului
Oradea la orizontul anului 2012
Universitatea ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI
ISCED 6 Level

Perioada 2005-2006
Calificarea/diploma obţinută Masterat
Specializarea Relaţii Economice Europene-Economia Integrării Europene
Numele şi tipul instituţiei de învăţămât Universitatea din Oradea Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada 2005-2006
Calificarea/diploma obţinută Masterat
Specializarea Formarea Profesorilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţămât Universitatea din Oradea; Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului
Nivelul de clasificare naţional şi didactic
internaţional ISCED 5a-nivelul 2
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Specializarea
Numele şi tipul instituţiei de învăţămât
Nivelul de clasificare naţional şi
internaţiona

1998-2002
Economist
Finanţe-Asigurări
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Specializarea
Numele şi tipul instituţiei de învăţămât
Nivelul de clasificare naţional şi
internaţional

1993-1997
Diplomă de Bacalaureat
Profil economic; contabil-statistician
Liceul Traian Vuia Oradea
ISCED 3

Limba(i) maternă(e)

ISCED 5a-1 Level

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Engleză
Franceză
Maghiară

Competenţe şi abilităţi sociale

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

B Independent B Independent
B2 Independent
user
2
user
user
2
B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator i
elementar

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

B Independent
user
1

B Independent
user
1

B1

Utilizator
elementar

Utilizator
Utilizator i
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B2
elementar
elementar
elementar t
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

C2

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

Spirit de echipă
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa stagiilor efectuate
în străinătate cu programul Erasmus

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit organizatoric şi de leadership
Indrumător de an în perioada 2007-2011 pentru specializarea IMAPA Facultatea de
Protecţia Mediului Oradea
Indrumător de an în perioada 2016 prezent pentru specializarea IMAPA Facultatea de
Protecţia Mediului Oradea
Competenţe profesionale dobîndite Certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupaţia de manager de proiect
- stabilirea scopuli proiectului
- stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
- planificarea activităţilor şi jaloanelor unui proiect
- gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
- realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
- managementul riscurilor
- managementul echipei de proiect
- managementul comunicării în cadrul proiectului
- managementul calităţii proiectului
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint);
Categoria B

Alte abiliăţii Lucrările reprezentative:
-Estimation of quality and the efficiency of tourism services in SC Turism Felix
-Caracteristics of turist services in Turism Felix units
-Development of agroturism in disadvantaged mountain areas case study village Peştera
braşov contry
-The diagnostic Analysis of the agritouristic Offer from Village Pestera Distinct Brasov

Participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice:
- Simpozionul internaţional "Risk Factors for the Environment and Food Safety&natural
resurces and sustainable development", November, 4-5, 2016 - Oradea, Romania
- Simpozionul internaţional "Risk Factors for the Environment and Food Safety&natural
resurces and sustainable development", November,5-6, 2015 - Oradea, Romania
- Simpozionul internaţional "Risk Factors for the Environment and Food Safety&natural
resurces and sustainable development", November, 6-7, 2014 - Oradea, Romania
- Simpozionul internaţional "Risk Factors for the Environment and Food Safety",
November, 7-8, 2013 - Oradea, Romania
- Simpozionul internaţional "Risk Factors for the Environment and Food Safety",
- Simpozionul internaţional “ Durable agriculture – present and perspectives”, Octomber,
21-23, 2010 – Iaşi, Romania
Simpozionul internaţional “Ecological agriculture – priorities and perspectives”,
Octomber, 22-24, 2009 – Iaşi, Romania

Oradea,
1.04.2018

Semnătura:

