CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE

Nume
Adresă
Telefon

CĂLIN-IONEL DENEŞ
550185 Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 26, România

E-mail

calin.denes@ulbsibiu.ro ; calin.denes@yahoo.com

Naționalitate
Data nașterii

004 0742 411 863

Română
14 IUNIE 1966

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate
• Funcția sau postul ocupat
• Principalele activități și
responsabilități

1991- prezent
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie,
Departamentul de Inginerie Industrială și Management;
550024 Sibiu, Bd. Victoriei Nr.10, România
învățământ superior
cadru didactic – activități didactice și de cercetare științifică
Profesor universitar (din 2007); Conferențiar (2003-2007); Șef de
lucrări (1998-2003), Asistent (1994-1998); Preparator (1991-1994)
susținere activități didactice; elaborare de materiale didactice; elaborare,
publicare și susținere lucrări științifice; publicare cărți, monografii,
tratate; participare la alte activități conexe (admitere, acreditare etc.)

• Perioada
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate
• Funcția sau postul ocupat
• Principalele activități și
responsabilități

1998-1999
S.C. AGROVET IMPEX S.A. Sibiu
Sibiu, Piața Mare, nr. 17, România
producție – tâmplărie PVC cu geam termopan

• Perioada
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate
• Funcția sau postul ocupat
• Principalele activități și
responsabilități

1985-1991
S.C. FLARO S.A. Sibiu
Sibiu, str. Râului, nr. 33, România
producție scule și matrițe pentru prelucrări prin deformare plastică și
injecție materiale plastice
Operator M.U.C.N. (mașini-unelte cu comandă numerică)
programare și exploatare M.U.C.N.
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Șef de secție
management operațional
organizare producție, aprovizionare și desfacere
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE
• Perioada
• Numele și tipul instituției
de învățământ
• Principalele subiecte și
calificări însușite
• Nivelul în cadrul
clasificării naționale

1994-2002
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

• Perioada
• Numele și tipul instituției
de învățământ
• Principalele subiecte și
calificări însușite
• Nivelul în cadrul
clasificării naționale

2006-2008
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Științe Economice
comunicare profesională și managerială, comunicare interculturală,
relații publice ale organizațiilor, etică în afaceri
Masterat – Comunicare în afaceri și relații publice (EQF 7)

• Perioada
• Numele și tipul instituției
de învățământ
• Principalele subiecte și
calificări însușite
• Nivelul în cadrul
clasificării naționale

1985-1991
Universitatea din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM)
proiectarea tehnologiilor de prelucrare și a echipamentelor tehnologice
Inginer Diplomat (EQF 6 / EQF 7)

• Perioada
• Numele și tipul instituției
de învățământ
• Principalele subiecte și
calificări însușite
• Nivelul în cadrul
clasificării naționale

1980-1984
Liceul de matematică-fizică „Gh. Lazăr” din Sibiu

organizarea, conducerea și realizarea activităților de cercetare științifică
valorificarea rezultatelor cercetării științifice
Doctor Inginer – Inginerie Industrială (EQF 8)

cultură generală și tehnică
pregătire în domeniul real: matematică – fizică/mecanică
Bacalaureat

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE
PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

Română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
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Franceză
Foarte bine (C1)
Bine (B2)
Foarte bine (C1)

Engleză
Bine (B2)
Bine (B2)
Bine (B2)
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APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
SOCIALE

-

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

-

ORGANIZATORICE

-

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
TEHNICE

-

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
DE UTILIZARE A
CALCULATORULUI

-

-

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

-

ARTISTICE

-

ALTE APTITUDINI ȘI

-

COMPETENȚE

PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

bune aptitudini de comunicare
adaptabilitate și flexibilitate
spirit de echipă
dinamism
autodidact
coerență
responsabilitate
rigurozitate
îndemânare
simț practic
creativitate – inventivitate - inovare
operare aplicații Microsoft Office
prelucrare texte, imagini, audio-video
proiectare asistată
design
muzică și sport
inovarea și optimizarea proceselor și echipamentelor de prelucrare
fiabilitatea și mentenabilitatea sistemelor, mentenanță
managementul programelor de studii - managementul resurselor și
sustenabilitatea învățământului superior
comunicare profesională și managerială, etică în afaceri

Categoria B
Specializări și calificări:
-

Dezvoltator de e-learning / Pedagog de recuperare – Univ. „L. Blaga” din Sibiu,
2015
Managementul calității în învățământul superior – Univ. de Vest, Timișoara, 2012
Politici educaționale în spațiul universitar – Univ. „A. I. Cuza” din Iași, 2011
Standarde de integritate în învățământul universitar / Marketing universitar,
Universitatea „Ovidius” din Constanța, 2011
Manager proiect –DAD Expertise, Alba-Iulia, 2010
Managementul calității în învățământul superior – UEFISCSU, București, 2010
Managementul învățământului superior – Institute of Education, University of
London, 2009
Formator, formare profesională adulți –DAD Expertise, Alba-Iulia, 2009
Comunicare în afaceri și relații publice – Master, Univ. „L. Blaga” Sibiu, 2008
Vibrometrie LASER și holografie – I.U.T. Béthune, Franța, 2007
Comunicare și relații publice, Bistrița, 2006

Membru al unor asociații profesionale:
-

Asociația Managerilor și Inginerilor - Economiști din România – (din 2004)
ASTRA (din 2000)
Asociația Generală a Inginerilor din România – AGIR - (din 2000)
Societatea Română de Mecanică Teoretică și Aplicată – SRMTA - (din 1996)
Asociația Română de Tehnologii Neconvenționale –ARTN (din 1995)
Subcomisia de Tehnologii Neconvenționale Sibiu, a Comisiei de Tehnologii
Neconvenționale de pe lângă Filiala din Timișoara a Academiei Române (din 1995)

Activitate didactico-științifică (până în martie 2022):
-

31 cărți și lucrări didactice publicate (din care 11 publicate în străinătate); 139 lucrări
științifice publicate; 2 brevete de invenție
participare la 45 contracte de cercetare științifică – dezvoltare – inovare și la
50 Conferințe/Congrese/Simpozioane Internaționale

Expert ARACIS - Inginerie și management (C11 - Științe inginerești II)
Recenzor/referent științific al unor reviste și conferințe
Membru în comitetele științifice ale unor conferințe naționale/internaționale
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