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Curriculum vitae  Europass  

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume Drăgan, Florin 

Adresă(e)  
Telefon(oane) +40 356424893  

Fax(uri) +40 256403214 
E-mail(uri) florin.dragan@upt.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional 
 Management educaţional 

  Funcţia sau postul ocupat Conferenţiiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara Piaţa Victoriei Nr. 2 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Perioada Funcţia sau postul ocupat Perioada  Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 

2002 - 2009 Şef de lucrări universitar 1997 - 2002 Asistent universitar Activităţi didactice şi de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/IT 
Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de management 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Intelligent Software Systems 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 

Perioada 2010-2013 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi elaborare platformă informatică pentru studenţii, marketing universitar, activităţi didactice 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timişoara, Proiect POSDRU Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor, ID-63806 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/IT 

 Educaţie şi formare 
 

  

Perioada   2007  
Calificarea / diploma obţinută   Titlul de doctor în Automatică 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Controlul sistemelor haotice/ convertoare electronice 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Politehnica Timişoara 

Perioada   1990-1996 
Calificarea / diploma obţinută Inginer/master 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Automatică şi informatică aplicată 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Politehnica Timişoara 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B1 Utilizator indep B2 Utilizator indep B2 Utilizator indep B2 Utilizator indep B1 Utilizator indep 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale: proiecte dezvoltate şi lucrări comune publicate în parteneriat cu Ungaria, Slovenia, Germania, USA 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice 
Senator UPT 2012-2016, Preşedinte Comisie proces de învăţământ. Preşedinte comisie de informatizare din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. Spirit organizatoric: responsabil site-uri facultate şi departament, responsabil orar la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, responsabil dosare de acreditare, membru din 2008 în Consiliul de departament şi Consiliul facultăţii. Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaţionale SACI din 2005. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Director a 2 granturi CNCSIS un proiect POSDRU şi 3 contracte de cercetare-dezvoltare cu companii., membru în echipele de cercetare la 4 contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale şi 15 naţionale. Autor sau coautor a peste 50 de lucrări ştiinţifice, 3 cărţi în edituri naţionale şi un capitol de carte la o editură din străinătate. Membru în comitetul de organizare sau board-ul editorial a 10 reviste sau manifestări ştiinţifice indexate în Thomson Reuters Web of Science şi/sau Scopus. 68 de citări independente ale lucrărilor publicate. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
Competenţele date de activitatea din cadrul profesiei. 

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 Subsemnatul am luat la cunostiinta faptul ca, in baza articolului  26 din legea 15/68, declaratiile false, falsul in acte si utilizarea de acte false sunt pedepsite in baza codului penal si a legilor speciale.  Timisoara, 21.01.2016         conf. dr. ing. Florin Drăgan 


