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Curriculum vitae   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Biriş, Cristina Maria 

Adresă(e)   str. Valea Aurie, nr. 7, Bl. 32, Ap. 32,  550148, Sibiu, România 

Telefon(oane)   Fix:  Mobil:  

Fax(uri) 0269 217 871 

E-mail(uri) cristina.biris@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 04.09.1981 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat/ 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Noiembrie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă, Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul. Victoriei Nr. 10, 550024, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada   2005 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer / Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Inginerie   

Perioada   2005 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici CAD, CAM, CAE în sisteme de producţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Inginerie   

Perioada 2000 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Inginerie   
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacităţi şi abilităţi de comunicare; 
- spirit de echipă; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - experienţă în managementul proiectului sau al echipei; 
- bună capacitate de organizare a activităţii de cercetare proprii, demonstrată prin finalizarea cu 

succes a unui grant de cercetare tip TD 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - programarea maşinilor unelte cu comandă numerică;  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor software de proiectare şi fabricaţie asistată de calculator; 
- o bună stăpânire a instrumentelor software de analiză inginerească asistată de calculator; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Stagii de perfecţionare în străinătate: 
-    Stagiu de pregătire universitară, cu bursă în cadrul programului Socrates - Erasmus. Finalizat prin 

elaborarea unui Projet Industriel, Institut National des Sciences Appliquees – Rennes, 
departamentul Genie Mecanique et Automatique, Rennes, Franţa, 2004 - 2005; 

Activităţi ştiinţifice şi didactice: 
- peste 25 lucrări ştiinţifice susţinute şi publicate la conferinţe naţionale şi internaţionale sau 

publicate în reviste de specialitate; 
- 5 contracte de cercetare ştiinţifica (1 în calitate de director); 

Apartenenta la societăţi şi asociaţii profesionale: 
- membru AGIR din 2005-prezent; 

  

Anexe - diploma de doctor în Inginerie Industrială 

 


