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INFORMAŢII PERSONALE STOICA, DIANA MONICA 

  

          

 diana.stoica @fih.upt.ro 

http://www.fih.upt.ro/personal/diana.stoica/  

Sexul feminin | Data naşterii 28.08.1979| Naţionalitatea Română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

COMPETENΤE PERSONALE 

  Perioada 

   Funcţia sau postul ocupat 

     Perioada 

   Funcţia sau postul ocupat  
Nume şi adresa angajator 

Activităţi şi responsabilităţi  
principale 

Vechimea totală în muncă (ani): 19 ani, din care 19 ani în învăţământul superior 

01.10.2013 – prezent 
Lector universitar 
01.10.2002 – 01.10.2013 
Asistent universitar 

  Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara 
Str. Revolutiei, nr.5, 331128 Hunedoara (România) 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică (materializată prin contracte de cercetare cu 
diverse finanţări şi publicaţii în ţară şi străinătate) 

01.10.2004 – 07.11.2012 

  01.10.2002 - 01.07.2004 

01.10.2002 - 01.07.2004 

01.10.1998 - 01.07.2002 

15.09.1994 - 15.06.1998     

Diploma de doctor in Matematică, Seria H, Nr. 0017407 

Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Matematica si Informatica, 
Bd. Vasile Pârvan, nr.4, 300223 Timisoara (România) 

Diploma de Master, Seria D, Nr. 0010059, 
Specializarea: Modelarea matematica in economie si stiinte aplicate 
Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Matematica si Informatica, 
Bd. Vasile Pârvan, nr.4, 300223 Timisoara (România) 

Diploma de Studii Postuniversitare, Seria D, Nr. 0010798, 
Specializarea: Calculatoare -Informatica 
Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Matematica si Informatica, 
Bd. Vasile Pârvan, nr.4, 300223 Timisoara (România) 

Diploma de Licenţă în Matematică, Seria U, Nr. 0054754 
Specializarea: Matematica 
Universitatea de Vest din Timisoara Facultatea de Matematica si Informatica, 
Bd. Vasile Pârvan, nr.4, 300223 Timisoara (România) 

Diploma de Bacalaureat, Seria R, Nr. 0146929 
Liceul Teoretic “Traian Lalescu”, Strada Principală, Mehadia, Jud. Caraş-Severin(România) 
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                       Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza 
Utilizator 

independent   
B2 

Utilizator 
independent 

B2   

Utilizator 
independent  

B2  

Utilizator 
independent   

B2 

Utilizator 
independent   

B1 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Specificaţi limba străină 

Utilizator  

elementar   

A1 

Utilizator  

elementar   

A2  

Utilizator  

elementar   

A1 

Utilizator  

elementar   

A1 

Utilizator  

elementar   

A1 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe digitale  
 

 ▪ o bună stăpânire  a instrumentelor Microsoft Office , (dobandita prin scrierea articolelor publicate) 
- O bună cunoaştere a mediilor de programare Matlab, Mathcad etc. 
- Lucru cu baze de date, Internet etc. 
Abilităţile menţionate au fost dobândite în context profesional. 

Competenţe de comunicare  - O bună capacitate de comunicare dobândită atât în activitatea didactică propriu-zisă cu studenţii 
cât şi în implementarea şi susţinerea în diverse medii a activităţilor de cercetare 
- Capacitate de a lucra in echipa dobândită prin elaborarea unor granduri sau publicatii, alaturi de 
colegi 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Am făcut parte din comitetele de organizare a sesiunilor ştiinţifice studenţesti organizate în cadrul 
FIH 

 

 

Permis de conducere  

 

 

Categoria B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenii de interes ştiinţific 

 

 

 

Membru în organizaţii 

  profesionale 

- Elaborarea de materiale didactice proprii, tipărite si, respectiv, pe suport electronic – 6 titluri. 
- Asimilarea de discipline noi si corelarea lor cu standarde interne si internaţionale  
- Activitate de cercetare stiinţifică, elaborarea si publicarea de lucrări de cercetare 
(4 articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI, 11 articole publicate în volumele unor 
manifestări ştiinţifce internaţionale (Proceedings), din străinătate, cotate ISI, 8 articole indexate BDI şi 
peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară sau în volumele unor manifestări 
ştiinţifce cu referenţi ştiinţifici). 
- Elaborare proiecte finanţate prin programe naţionale (Granturi CNCSIS)  
- din 2012 sunt membru în Consiliul departamentului şi totodată fac parte din Comisia didactică a 
departamentului 
- Îndrumător de grupă in fiecare an 
- Coordonare unor activităţi studenţeşti de practică în ţară la anul I  

- Activităţi cu responsabilităţi în sprijinul procesului didactic, în concordanţă cu standarde calitative 
noi: implementarea în procesul de învăţământ a conceptului de predare-învăţare cu ajutorul 
calculatorului pentru efectuarea de modelări si simulări cât si pentru prelucrarea datelor 
experimentale, etc. 
 
- MSC(2010) 60XX – Probability Theory and Stochastic Processes 
- MSC(2010) 47XX - Operator Theory 
- MSC(2010) 58XX - Global Analysis, Analysis on Manifolds 

 

▪ 2011- membru al Societăţii de Ştiinţe Matematici din România 

  
 
 

                         Data  
5.10.2021 

 
 

 


