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Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRUSE CRISTINA 

Adresă(e) Calea Aradului nr. 119, 300645, Timisoara, România 

Telefon(oane) +40 0256 277335   

E-mail(uri) petrusecristina@yahoo.com   

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 24 iulie 1980 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent  

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Activitate didactică - susținere lucrări practice și activități clinice la disciplina de Patologie medicală, 
Clinica și patologia animalelor de companie 
Activitate de cercetare ştiinţifică contractuală  
Coordonare cercetare științifică studențească – cerc științific studențesc și lucrări de licență 
Activități în comisii la nivel de facultate (Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – CEAC-F)  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior – educație, cercetare 

Perioada 2004 - 2008  

Funcția sau postul ocupat Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Activitate didactică cu studenţii - disciplina de Semiologie 
Cercetare ştiinţifică contractuală (director și/sau membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior – educație, cercetare 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2013,  iulie 

Calificarea / diploma obținută 
Certificat de absolvire - Managementul calității în învățământul superior" - proiect POSDRU 
86/1.2/S/61959 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea A.l.Cuza" lași 

Perioada 2012 - februarie, martie 

Calificarea / diploma obținută Manager, Certificat de absolvire - G nr. 00409577, cod COR 112029 
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Disciplinele principale studiate / 
Competențe profesionale dobândite 

Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă, Urmărirea aplicării normelor de protecție a 
mediului, Stimularea unor relații de muncă eficace, Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse, 
Organizarea activitățiilor specifice domeniului coordonat, Monitorizarea implementării strategiei, Adoptarea 
deciziilor, Marketingul activității derulate, Asigurarea calităților din cadrul structurii coordonate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

APFR Timșoara 

Perioada 2011, aprilie 

Calificarea / diploma obţinută 
Diplomă de participare – Markeri de laborator în diagnosticul și monitorizarea terapiei bolilor 
cardiovasculare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara 

Perioada 2004 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale, domeniul medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara 

Perioada 2010 - noiembrie, decembrie 

Calificarea / diploma obţinută 
Diplomă de absolvire – “Programul de perfecționare profesională destinat personalului implicat în 
dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare, cu scopul perfecționarii competențelor în 
elaborarea și dezvoltarea de curricule” – POSDRU/86/1.2./S/63654 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USAMV București 

Perioada 2008 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (H/0008198) -  Managementul proiectelor pentru domeniul medicinii veterianare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contextul și complementarea proiectelor în cadrul programelor europene, Ciclul de viață al proiectelor, 
Elaborarea proiectelor, Implementarea proiectelor, Evaluarea și continuarea proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara 

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Modulul psihopedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educației, Pedagogie, Didactica specialității, Practica pedagogică, Logică, Sociologia 
educației 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara 

Perioada 1998 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar / V.0092908 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învățământ (v. foaie matricolă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competențe și aptitudini organizatorice Competență în managementul/organizarea activităților didactice, de cercetare și a celor clinice medical 
veterinare:  
- capacitate de a lucra independent şi integrat în echipă;  
- aptitudine de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile scrise şi verbale; 
- capacitate de îndrumare şi de a oferi sprijin informaţional, adecvat, atunci când este solicitat;  
- respectarea normelor de disciplină şi normelor etice, prezente în cadrul grupului;  
- capacitatea de a transfera în practică, cunoştinţele şi deprinderile dobândite;  
- crearea si menţinerea unui climat de munca productiv si nonconflictual; 

- adaptabilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor într-un context reglementat. 
Competențele au fost dobândite prin: cursuri de specializare, activitate didactică universitară, activitate 
de consiliere studențească (ca decan de an), prin cercetare contractuală (director de proiect și membru 
a unor colective de proiect). 

  Competenţe şi aptitudini profesionale  

                              Domenii de cercetare Patologie medicală veterinară 
Hematologie şi biochimie clinică la animalele de companie 

 

Director contract TD CNCSIS 2007-2008 (cod CNCSIS TD-534,  nr. 501/01.10.07)  

Publicaţii ştiinţifice: 33 lucrări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (prim autor şi coautor) 

Cărţi publicate: Patologie Medicală Veterinară – Teodor Moţ, Cristina Petruse, Ed. Eurobit, 2009 
Asociaţii profesionale: Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor 
Veterinari din România, Federaţia Veterinarilor din Europa (FVE), AMVAC (Asociația Medicilor 
Veterinari pentru Animale de Companie) 
Participări la cursuri de perfecționare (Congres AMVAC 2012, Ziua medicinei feline 2012, Congres 
AMVAC 2013, Workshop medicină felină 2013, Workshop Citologie veterinară, Belgrad 2014 ș.a.) 

                Competențe și aptitudini tehnice Instruire și utilizare aparatură de laborator (analizor hematologie, analizor biochimie umedă, analizor 
urină, ph-metru, linie electroforeză) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Ulead Photo Express, navigare internet,  SPSS.16 

Permis de conducere Categoria B 

 
 
 

Actualizat în iulie 2014 


