
 

 

 

 

Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / 
Prenume 

 MATU CORINA GEORGINA 

Adresă(e) Timisoara;România 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) matu_corina@umft.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 19.12.1963 

  

Sex  feminin 

  

Locul de 
muncă vizat / 

Domeniul 
ocupaţional 

  

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada Asistent universitar :1995-2012, Preparator universitar:1992-1995,Medic specialist medicina 
generala:1996 

Funcţia sau 
postul ocupat 

Asistent universitar 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină si Farmacie”Victor Babes„ Timisoara 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Departamentul I Anatomie Embriologie 

  

Educaţie şi  



formare 

  

Perioada Universitatea de Medicină si Farmacie”Victor Babes„ Timisoara, Facultatea 

Medicina Generala:1985-1991,Liceul de Matematica si Fizica Resita:1979-

1983. 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Doctor Medic 

Disciplinele 
principale studiate 

/ competenţe 
profesionale 

dobândite 

Doctor in stiinte medicale:2009 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

 

Nivelul în 
clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) 
maternă(e) 

Limba română 

  

Limba(i) 
străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
Franceză Foarte bine 

Foarte 

bine 
  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba  Engleză Bine Bine   Bine  Bine  Bine 

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

  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi 
aptitudini 

tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

artistice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe 
şi aptitudini 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de 
conducere 

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Informaţii 
suplimentare 

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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