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INFORMAŢII PERSONALE 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
generala 

Curriculum Vitae Diniş Corina Maria 

Sexul feminin I Data naşterii I Naţionalitatea română 

Membru în Consiliul Departamentului Inginerie Electrică şi 
Informatică Industrială 

1-10-2001-prezent Şef de lucrări 
Universitatea .Politehnica" Tmişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Sb". Revolutiei nr. 5, 331128, 
Hunedoara, Tel. +40254207502, +40254207500, Fax +40254207501 , E-mail: decan@fih.upt.ro, 
Website: http://www.fih.upt.ro/v3/ 

• Predare (Teoria circuitelor electrice, Măsurări electrice şi electronice, Tehnica măsurării, Proiectarea 
asistată de calculator, Proiectarea asistată a circuitelor eledrice, Proiectare asistată în inginerie 
eledrică), activităţi practice cu studenţii (Teoria circuitelor electrice, Măsurări electrice şi electronice, 
Tehnica măsurării, Proiectarea asistată de calculator, Proiectarea asistată a circuitelor electrice, 
Proiectare asistată în inginerie electrică), responsabil cu practica la specializarea Electromecanică 
începând cu anul 2010, organizarea practicii, supravegherea studenţilor în practică şi evaluarea 
acestora la finalul stagiului de practică, consulta~i, conducere de proiecte de diplomă şi disertaţie, 
membră în comisii de examen de licenţă şi disertaţie, participare la conferinţe, cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţămant superior 

1-1~1998-1-1~2001 Asistent universitar 

Universitatea .Politehnica" Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Sir. Revoluţiei nr. 5, 331128, 
Hunedoara, Tel. +40254207502, +40254207500, Fax +40254207501, E-mail: decan@fih.upt.ro, 
Website: http:hwww.fih.uplro/v3/ 

• Activităţi practice cu studenţii ( Teoria circuitelor electrice, Măsurări electrice şi magnetice, 
Fundamente de inginerie electrică şi electronică ), organizarea practicii, supravegherea studenţilor 
Tn practica Şi evaluarea acestora la finalul stagiului de practică, consulta~i. cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate învăţăt'Mnt superior 

1-1~1995-1-1~1998 Preparator universitar 

Universitatea .Politehnica" Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. RevollJ\iei nr. 5, 331128, 
Hunedoara, Tel. +40254207502, +40254207500, Fax +40254207501 , E-mail: decan@fih.upt.ro, 
Website: http://www.fih.uplro/v3/ 

• Activită~ practice cu studen~i (Maşini electrice, Actionări electrice). asistare la cursuri, organizarea 
practicii, supravegherea studenţilor în practi~ şi evaluarea acestora la finalul stagiului de practică 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţămant superior 
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uropass Curriculum Vitae Diniş Corina Maria 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
specifică 

1995. prezent Preparator universitar/Asistent universitar/Set lucrari 
Universitatea „Politehnica" Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 5, 331128, 
Hunedoara 

Activitati cu studentii: comunicarea cu studentii si monitorizarea activitatii acestora ca si decan de an/tutore, 
coordonare activitate de practica in intreprinderi, sustinere de activitati practice cu studentii, participari la 
diverse activitati extrascolare cu studentii, vizite in intreprinderi 

Tipul sau sectorul de activitate lnvăţământ superior 

2019 Lector - formator, în cadrul proiectului POCU/29813/14/121663 cu titlul „Parteneriate pentru 
stimularea angajabilităţii şi Jocuri de muncă inovatoare". 

Responsabil cu intocmirea şi asigurarea materialului suport, asigurarea resurselor şi organizarea 
şi realizarea formării în cadrul cursului „Operator calculator electronic şi reţele" . 

Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, Proiect POCU „Parteneriate pentru 
stimularea angajabilităţii şi locuri de muncă inovatoare", POCU/298/3/14/121663 Cod proiect 
121663,2019 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie/Formare 

2018 ·Prezent Expert grup ţintă, în cadrul proiectului POCU/9016//191107330 cu titlul „Construieste-ţi viitorul 
prin stagii de practică!- CONPrACT". 

- Înscrie studenţii în grupul ~ntă 
- Verifică, validează şi semnează documentele studenţilor din grupul ţintă 
- Completează anexele referitoare la grupul ţintă 
- Participă la procesul de selecţie şi evaluare a studenţilor 
• Urmăreşte activitatea fiecărui student din grupul ţintă 
- Informează studen~i despre activităţile din proiect, orarul şi locul de desfăşurare 
• Raportează periodic situaţia grupului ţintă şi a indicatorilor legaţi de acesta 
• Este informat şi informează managementul cu privire la reglementările şi instrucţiunile 
finanţatorului referitoare la grupul ţintă 
- Raportează periodic managerului cu privire la problemele întâmpinate de GT 
• Participă la şedinţele cu echipa de management şi cu expe~ii pentru rezolvarea problemelor 
specifice proiectului referitoare la GT 
- Respectă metodologia de implementare a activităţi lor proiectului 
- Participă alături de membrii echipei de implementare la buna desfăşurare a activităţilor 
proiectului 
• Realizează alte activităţi cerute de către şefii ierarhici superiori în vederea implementării cu 
succes a proiectului. 

Universitatea Politehnica Timişoara, Proiect POCU „Construieste-ţi viitorul prin stagii de practică! 
• CONPrACT", POCU/90/6//19/ Cod proiect 107330, 2018 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie/Formare 

2015 Cadru Didactic Supervizor practică P1 în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156607 cu 
titlul: „Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea şi PRACT/ca Studenţilor în vederea creşterii 
angajabilităfii lor- CONPRACTIS". 
Responsabil cu însoţirea studen~lor în practică si evaluarea studenţilor împreună cu tutorii. 

Universitatea Politehnica Timişoara, Proiect POSDRU „Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea 
şi PRACTlca Studenţilor în vederea creşterii angajabilităţii lor - CONPRACTIS", 
POSDRU/189/2.1 /G/156607, 2015 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie/Formare 

2015 Formator P1 în cadrul proiectului POSDRU/125/5.115/125723 cu titlul :"ACT/V pe Piaţa Muncii: 
Abilităti şi Competente Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piata Muncii" 
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Responsabil cu întocmirea şi asigurarea materialului suport, asigurarea resurselor şi organizarea 
şi realizarea formării 

Universitatea Politehnica Timişoara, Proiect POSDRU „ACTIV pe Piaţa Muncii: Abil ităţi şi 

Competenţe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare pe Piaţa Muncii", 
POSDRU/125/5.1 /S/125723, 2015 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie/Formare 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

1 martie 2012 - 23 noiembrie 
2012; 

24 martie 2013- 31 martie 2013 

Studii de formare profesională continuă 
Universitatea Politehnica Timişoara, Centrul de e-Leaming 

• Participant în cadrul programului de formare şi dezvoltare continuă „DidaTec" POSDRU/87/1 .3/S/ 
/60891, Certificat de formare şi dezvoltare profesională continuă. Formare în blended-leaming şi 
tehnologii educaţionale modeme pentru învăţământul universitar-Dida Tec Nr.111 /20/30.03.2013 

2008-2010 Inginer masterand/ Diplomă de master 
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 

• Studii masterale in specializarea Sisteme avansate pentru utilizarea industriala a energiei electrice. 
Diplomă de master Seria I Nr.0035338 

2003 - 2005 Studii postuniversitare 
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 

•Specializare in Informatică şi Calculatoare, Diplomă de studii postuniversitare de specializare Seria 
D Nr.0010848 

1996-2004 Titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe Inginereşti 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

• Studii doctorale în domeniul Automatică, Diplomă de doctor Seria E Nr.0001886 

1999 - 2003 Economist I Diplomă de licenţă 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

•Studii de licenţă in specializarea Managementul Firmei, Diplomă de licenţă Seria U Nr.0113365 

Oct.-Dec. 2001 Curs de specializare: AutoCAD 20 
Universitatea .Politehnica" Timişoara, Departamentul de educaţie permanentă 

• Certificat de stagiu Nr.458121.02.2002 

26.03.2001-30.03.2001 Curs de specializare: Calitatea produselor şi serviciilor 
Universitatea „Politehnica" Timişoara, Departamentul de educaţie permanentă 

• Certificat de stagiu Nr.302/30.03.2001 

1990-1995 Inginer I Diplomă de licenţă 
Universitatea „Politehnica" Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara 

·Specializarea Electromecanică, Diplomă de licenţă Seria N Nr.011311 

1986 -1990 Bacalaureat 
Liceul de Matematică-Fizică Hunedoara 

• Studii liceale la specializarea matematică-fizică, Diplomă de bacalaureat Seria I Nr.30846 

COMPETENTE PERSONALE 

Limba maternă română 
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Alte limbi străine cunoscute 

Engleză 

Franceză 

Curriculum Vitae Diniş Corina Maria 

INTELEGERE 

Ascultare Citire 

82 82 82 82 

A2. A2. A1 A1 

Niveluri:A1/A2: Utilizator elementar - 81/82: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

SCRIERE 

82 

A1 

Competenţe de comunicare • Obiectivitate şi exigenţă în activitate, spirit de echipă şi colegialitate, bun comunicator, integrare în 

Competente 
organizaţionale/manageriale 

Competente dobândite la locul de 
muncă 

Competenţe digitale 

colectiv dobândite în urma activităţilor cu studenţii şi a celor desfăşurate în colectivităţile în care a 
activat. 

• Experienţă managerială bună dobândită ca Responsabil cu practica studenţească la Specializarea 
Electromecanică Decizie nr.14512127.01.2010. De asemenea în anii universitari 2011/2012 şi 
201212013 am fost responsabil de practică la specializarea Electromecanică conf. Deciziei 
nr.49/13.01 .2012 şi Deciziei nr.6/1107.01.2013 iar în anii universitari 2016/2017 şi 2017/2018 am fost 
responsabil de practică la specializarea Informatică Industrială conf. Deciziei nr.1126/1/26.09.2016 şi 
Deciziei nr.891/1/07.09.2017. 

• Bun organizator, spirit de leader, capacitate de analiză şi sinteză dobândite prin participarea la 
granturi de cercetare în calitate de colaborator 

• Utilizare aparate electrice şi electronice folosite în cadrul orelor de laborator la disciplinele Tehnica 
măsurării, Teoria circuitelor electrice, Măsurări electrice şi electronice 1 şi Fundamente de Inginerie 
Electrică şi Electronică 

• Diferite competenţe şi aptitudini tehnice dobândite prin activită~ practice din cadrul facultăţii (proiecte 
anuale, precum şi lucrări de licenţă) şi în mod individual, precum utilizarea anumitor tipuri de 
echipamente: osciloscop, multimetru digital, sursă de tensiune stabilizată, generator de semnal, etc 

• Noţiuni dobândite pe parcursul pregătirii doctorale 

Procesarea 
informa~ei 

Utilizator 
experimentat 

Comunicare 

Utilizator 
experimentat 

AUTOEVALUARE 

experimentat 
Utilizator 

experimentat experimentat 
-:-c:----c-:-:-c~--,--~~-,-,-cc----__c'---~-----'----------'----··---

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat 
-Grilă 

Scrie~ alte competenţeliJIK>fona!BtiEe. 
·O bună cunoaştere a programelor: Matlab/Simulink, Circuit Design Suite-Multisim 10, ORCAD 10 

(proiectarea asistată a circuitelor electrice), PSCAD 4.2, WinFACT 7, SEE Electrica! (proiectare 
asistată de calculator) şi National lnstruments LabVIEW 2010 (instrumentaţie virtuală), sisteme de 
operare, utilizare avansată Office 2016 no~uni dobândite pe parcursul facultăvi şi prin activităv 
didactice şi de cercetare. 

Alte competenţe • Pasionată de muzică 

Permis de conducere Categoria B din 1994 

INFORMATU SUPLIMENTARE 

Membru în Consiliul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială în 
legislaturile 2012-2016 şi 2016 - prezent. cu responsabilităţi stabilirea posturilor didactice 
scoase la concurs, avizarea posturilor scoase la concurs. întocmire dosare de acreditare etc. 
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Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, în legislatura 2016 - prezent, 
cu responsabilităţi elaborare de programe de studii, evaluare programe de studii etc. 

Membru în comisii pentru concursuri pe post în cadrul departamentului IEll şi membru în 
comisii de finalizare de studii (licenţă şi disertaţie) . 

Introducerea în planul de învăţământ al secţiei Inginerie Electrică şi calculatoare a unui curs 
nou (Proiectarea asistată a modulelor electronice, opţional anul III) şi reorganizarea unor 
cursuri existente în planurile de învăţământ de la FIH, specializarea IEC (Teoria circuitelor 
electrice 1, anul li), (Teoria circuitelor electrice 2, anul li), şi llND (Tehnica măsurării, anul li), 
master Tl lE (Proiectarea asistată în inginerie electrică, anul li). Predarea acestor cursuri, 
susţinerea activităţilor practice aferente şi evaluările necesare, parţiale şi finale. 
Membru în comitetele de organizarea a conferinţelor ICAS (2016, 2017) Hunedoara. 

Coordonarea activităţilor de practică şi preluarea dosarelor de practică din anul 201 O şi până 
în prezent. Coordonare de proiecte de diplomă şi disertaţie în perioada 2001 - prezent. 
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