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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

• Date (de la – până la)  
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• Ocupaţia sau poziţia deţinută   
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• Date (de la – până la)  
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• Ocupaţia sau poziţia deţinută   
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responsabilităţi 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
• Date (de la  – până la)  

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea  

 

• Domeniul studiat   
• Titlul calificării obţinute  

 
• Date (de la  – până la)  

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 

• Domeniul studiat   
• Titlul calificării obţinute  
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JUDE 

EUGEN TRAIAN 

Bihor, Oradea 
 
 

 

Română 

 

2004-2012 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului
Învăţământ  universitar 
Preparator, asistent universitar 
Activitate didactică, coordonarea lucrărilor de laborator pentru disciplinele
generală, Audit de mediu, Calitatea vieții și a mediului,, 

2012- prezent 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului
Învăţământ  universitar 
Șef lucrări dr. 
Activitate didactică, coordonarea lucrărilor de laborator pentru disciplinele
generală, Audit de mediu, Ecotoxicologie,, 

1994-1999 
Şcoala Normală ,,Nicolae Bolcaş,, Beiuş 

 

Diplomă de bacalaureat 

1999-2003 
Universitatea  Banatului Timişoara, Facultatea de Drept 

Drept 
Diplomă  Licenţă 

                                                                                                                        Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen

Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

rilor de laborator pentru disciplinele: ,,Ecologie 

iversitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

rilor de laborator pentru disciplinele: ,,Ecologie 

Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen 
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• Date (de la  – până la)  2000-2005 
• Denumirea şi tipul instituţiei care 

asigură studiile / formarea 
 Universitatea Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

• Domeniul studiat   Ingineria Mediului 
• Titlul calificării obţinute  Diplomă de inginer 

 
• Date (de la  – până la)  2003-2005 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului 

• Domeniul studiat   Ingineria Mediului 
• Titlul calificării obţinute  Diplomă de master  

 
• Date (de la  – până la)  2005-2006 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea ,,Vasile Goldiş,, Facultatea de Drept  
 

• Domeniul studiat   Drept 
• Titlul calificării obţinute  Diplomă de master  

 
• Date (de la  – până la)  06.10.2007-30.11.2007  

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea din Oradea, Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului Didactic 

• Domeniul studiat   Curs formare ca mentori 
• Titlul calificării obţinute  Certificat 

 
• Date (de la  – până la)  2007-2011 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 USAMV CLUJ ŞCOALA DOCTORALĂ 
 

• Domeniul studiat   Medicină Veterinară 

• Titlul calificării obţinute  Diplomă de doctor 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
  

 
LIMBA  MATERNĂ  română 

 
LIMBI STRĂINE  

 

  Limba franceză Limba engleză   
• citit  Bine Bine   

• scris  Satisfăcător Bine   
• vorbit  Satisfăcător Bine   

      
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 Coordonator de an (tutore) 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 Membru în colectivul de redacție al ,,Analelor Universității din Oradea, Fascicula 

Protecția Mediului ,,2010, 2011, revistă acreditată CNCSIS din 2001, categoria B din 
2008 și B+ din 2010 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 Operare PC, utilizrea programe word, excell, power point 
Proiectarea și conducerea experimentelor, operarea echipamentelor de laborator 
 

                                                                                                                       Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen 
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PERMIS DE CONDUCERE  Da, categoria B  
 
 

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Societatea română de limnologie, membru 
Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, membru 
Diplomă de participare pentru activitatea practică din cadrul WORK-SHOPULUI ,, 
EDUCAȚIE PENTRU MEDIU – APĂ VIRTUALĂ,, eliberată de DPPPD, Universitatea 
Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. 
 

 

 
 
 
 
 
19.04.2018                                                                                                                        Șef lucrări dr.ing. Jude Eugen 

 
 


