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INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  OLEKSIK MIHAELA EMILIA 

Adresă  550112 - Sibiu, Aleea Rusciorului, nr. 2, bloc 67, ap. 27  

Telefon  0369453082 

Mobil   0729847736 

E-mail  mihaela.oleksik@ulbsibiu.ro 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  22.12.1971 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
Perioada   03.2016 – prezent 

• Organizaţia  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

• Sectorul de activitate  Învăţământ superior 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Şef de lucrări 

• Activităţile principale şi  
responsabilităţile 

 Pregătirea şi susţinerea orelor de curs la disciplina: Grafică asistată de 
calculator. Pregătirea şi susţinerea orelor de laborator la disciplinele: Toleranțe 
și control dimensional și Toleranțe dimensionale și geometrice 

   

 • Perioada   03.2013 – 02.2016 

• Organizaţia  Stănilă Anca Simona I.I. 

• Sectorul de activitate  Industrial 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Inginer în cadrul serviciului tehnic 

• Activităţile principale şi  
responsabilităţile 

 - 2010...prezent, pregătirea asistată de calculator a tiparelor şi încadrărilor 
pentru producţie de serie şi unicat în cadrul departamentului creaţie. 

   

 • Perioada   09.2010 – 02.2013 

• Organizaţia  S.C. Zetta Fashion S.R.L. 

• Sectorul de activitate  Industrial 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Inginer în cadrul serviciului tehnic 

• Activităţile principale şi  
responsabilităţile 

 - 2010...prezent, pregătirea asistată de calculator a tiparelor şi încadrărilor 
pentru producţie de serie şi unicat în cadrul departamentului creaţie. 

   

 • Perioada   07.1995 – 09.2010 

• Organizaţia  S.C.Mondostar S.A. 

• Sectorul de activitate  Industrial 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Inginer în cadrul serviciului tehnic 

• Activităţile principale şi  
responsabilităţile 

 - 1995...1997, pregătirea documentaţiei tehnice (asortarea materialelor şi 
auxiliarelor); 
- 1997...2006, pregătirea asistată de calculator a tiparelor şi încadrărilor pentru 
producţie de serie; 
- 2006...prezent, pregătirea asistată de calculator a tiparelor şi încadrărilor 
pentru producţie de serie şi unicat în cadrul departamentului creaţie. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada  2009 – 2014 

• Instituţia de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Inginerie 

• Specializarea  Doctorat în domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti 

Domeniul: Inginerie mecanică 

Titlul tezei:”Cercetări teoretice și experimentale privind comportarea mecanică 
a materialelor compozite cu suport textil”” 

• Diploma (certificatul)  Diploma de doctor 
 
 

• Perioada  2008 – 2010 

• Instituţia de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Inginerie 

• Specializarea  Managementul Calităţii 

• Diploma (certificatul)  Diploma de master 
 

• Perioada  1990 – 1995 

• Instituţia de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Tehnologia Textilelor 
şi Produselor Alimentare 

• Specializarea  Inginer: Confecţii - Tricotaje 

• Diploma (certificatul)  Diploma de licenţă 
 

• Perioada  1986 – 1990 

• Instituţia de învăţământ  Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu 

• Specializarea  Matematică-Fizică 

• Diploma (certificatul)  Diploma de bacalaureat 
 

 

 

LIMBA MATERNĂ 

  

 

ROMÂNĂ 

 

ALTE LIMBI 
  ENGLEZĂ, GERMANĂ 

• Citit  Foarte bine 

• Scris  Bine 

• Vorbit  Bine 
 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

PUBLICATE 

 32 (din care 6 lucrări în reviste cotate ISI) 
 
 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE  

 Abilităţi de comunicare; 

Abilităţi de organizare; 

Bune cunoştinţe de operare PC. 
 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

 

 Competenţă în domeniile: 
- Tehnologia confecţiilor şi tricotajelor textile; 

- Grafică asistată de calculator a tiparelor şi încadrărilor cu ajutorul 
programelor DIAMINO şi MODARIS aparţinând sistemului Lectra şi a 
programelor GEMINI CAD. 

 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B din anul 1992 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  - Curs de perfecţionare - proiectarea asistată de calculator a tiparelor şi 
încadrărilor, utilizare DIAMINO şi MODARIS, Sibiu, 1997; 
- Curs de operare Windows, Fundaţia Româno-Germană, Sibiu, 1998.  
- Curs post-universitar în domeniul calităţii în industria textilă: „Dimensiuni 
europene în asigurarea calităţii” Sibiu, 2001. 

 


