
  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE Jelena Savici  
 

  

 Calea Aradului nr 119, Timişoara, 300645, România  

 0256/277074   +40766752862        

 jelenarankov@yahoo.com  

 

Sexul F | Data naşterii 03/02/1982 | Naţionalitatea română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

   

Octombrie 2012 -  prezent Asistent universitar  

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara,  https://www.usab-tm.ro/   

▪ activitate didactică în cadrul disciplinei de Biologie celulară, histologie și embriologie a Facultății de 
Medicină Veterinară 

▪ activitate de cercetare, 

▪ activitate de publicare a lucrărilor științifice, 

▪ activitatea de consiliere a studenţilor privind carieră. 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație și cercetare 

Septembrie 2011 -  iulie 2012 Cadrul didactic asociat  

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara,  https://www.usab-tm.ro/   

▪ activitate didactică în cadrul disciplinei de Biologie celulară, histologie și embriologie a Facultății de 
Medicină Veterinară 

▪ activitate de cercetare, 

▪ activitate de publicare a lucrărilor științifice. 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație și cercetare 

2015 - 2016. Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
continuă: Didactică și psihopedagogie universitară, Certificat de 
atestare a competențelor profesionale, Seria CA Nr. 0032965 din 
20.05.2019. 

  

Universitatea de Vest Timișoara  

▪ Managementul grupului de studenți 

▪ Metode moderne de învățământ în activitatea de curs și seminar 

▪ Elaborarea materialelor didactice specifice educației univesitare 

▪ Proiectarea curriculară a procesului de învățământ de nivel universitar 

https://www.usab-tm.ro/
https://www.usab-tm.ro/
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2015 - 2016. Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
continuă: Cercetare științifică avansată (pentru Științele Educației), 
Certificat de atestare a competențelor profesionale, Seria CA Nr. 
0032723 din 20.05.2019. 

  

Universitatea de Vest Timișoara  

▪ Deontologia cercetării și logica discursului științific 

▪ Vizibilitatea internațională a produselor cercetării-reviste cotate ISI 

▪ Managementul proiectelor și granturilor de cercetare 

▪ Metode de cercetare și interpretare statistică a datelor 

31.10. – 11.11.2016. Consilier de orientare privind carieră, Certificat de absolvire Seria K Nr. 00138152 
din 20.12.2016. 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, Timişoara  

▪ specializare în domeniul Consilierii în carieră 

2007 - 2011  Doctor în Medicină veterinară, Diploma seria H Nr. 0010225 din 10.02.2012.   

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara 

▪ domeniul: Toxicologie şi toxicoze, Reproducţie 

▪ întocmirea și prezentarea rapoartelor  și a referatelor de cercetare; 

▪ conducerea protocoalelor experimentale; 

▪ scrierea şi publicarea lucrărilor științifice; 

▪ coordonarea cercetării științifice studențeşti  - 5 lucrări de licență; 

▪ activitate didactică în cadrul disciplinelor de Toxicologie și toxicoze, Biologie celulară, histologie și 
embriologie a Facultății de Medicină Veterinară 

Ian.-mai 2010 - nivelul I;  

Oct. 2010 – mai 2011 nivelul II 
Certificatul de absolvire a Modulului psihopedagogic postuniversitar nivel I Seria 
C, Nr. 0033788 , nivel II Seria C Nr. 0033838 

Universitatea Politehnica Timișoara, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

 

2-15-05.2010.  Certificat de participare la programul intensiv de educație continuă „Broadening 
the skills in food sanitary safety” nr. IP-253624-09   

Universitatea din Pisa, Italia 

▪ Siguranța produselor alimentare 

25.02-28.02.2010. 

4.03.-6.03.2010. 

Diploma de participare la cursul postuniversitar „ Stresul oxidativ în bolile 
cardiovasculare. Actualități privind rolul speciilor radicalare generate la nivel 
mitocondrial”  

Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România 

2001 - 2007  Doctor medic veterinar, Diploma Seria A1 Nr. 0122268 din 26.09.2008.    
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 
 
 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara 

1997 - 2001  Diploma de bacalaureat Seria S Nr. 0159599   

Liceul Teoretic „Dositej Obradovici”, Timișoara, România 

▪ profil real (matematica-fizică) 

Limba(i) maternă(e) Sârbă 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Română C2 C2 C2 C2 C2 

 Autorizaţia de traducător nr. 33892 din 21.05.2012. 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificat de competenţă lingvistică în limba engleză nr. 4932 din 09.12.2015.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Foarte bun organizator, capacitate de sinteză, de coordonare, perseverență, punctualitate, 
conștiinciozitate 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 ▪ o bună stăpânire a programelor de birou Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint); 

▪ o bună stăpânire a programului QuickPHOTO 2.2, software pentru  analiză imaginilor 

Alte competenţe  ▪ Traducător autorizat limba sârbă-română 

Permis de conducere  B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 

06.12.2021. 
 

Publicaţii 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopuri 

 

 

 

Burse 

 

 

 

Numeroase lucrări științifice publicate in revistele indexate BDI, ISI, din care 23 ca prim autor. 

 

Exemplu de publicaţie: 
- director de proiect  
   1. proiect BD: „Impactul expunerii cumulative la crom asupra integrității și performanțelor sistemului 
reproducător mascul”,CNCSIS, Cod 90, 2008 
   2. Competiţie internă USAB 2015: „Utilizarea unor antioxidanți din plante pentru diminuarea 
efectelor stresului oxidativ indus de expunerea cronica la crom hexavalent asupra unor glande 
endocrine (pancreasul endocrin, suprarenală) la șobolani”, nr. 2758 din 30.04.2015. 
- colaborator: 

1. „Consecințele expunerii la aluminiu, crom și plumb asupra unor markeri ai integrității și 
performanțelor sistemului reproducător mascul și femel”, director de proiect Prof. Dr. Dr.h.c. 
Alexandra Trif, CNCSIS Tema 16, Cod  329, 2007 
2.  „Consecințele expunerii la aluminiu, crom și plumb asupra unor markeri ai integrității și 
performanțelor sistemului reproducător mascul și femel”, director de proiect Prof. Dr. Dr.h.c. 
Alexandra Trif, CNCSIS Tema 26, Cod  329, 2008 
3. „Protocol development for evaluating the quality of snake venom in different conditioning form”, 
director de proiect Conf. Dr. Camelia Tulcan, nr. 181/14.01.2016. 
4.  Oferta educaţională a Universitatății de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara  în contextul cerinţelor pieţei muncii,  FDI_2017, CNFIS-
FDI-2017-0200 
 
Organizator  
- „Definirea strategiei pe termen mediu şi lung al CCOC-U”, 10.10. – 11.10.2016. 
- „Întocmirea unui model de dezvoltare organizaţională pentru CCOC-U”, 22.09. – 23.09.2016. 
 
 
Bursa FELASA, oferită pentru participarea la Simpozoinul Scand-Las din 14-17 iunie, 2010, Helsinki, 
Finlanda 

 


