Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon
E-mail

VERDEŞ, Doina
Calea Torontalului, nr. 68, Sc. A, Ap. 1
0256248372
Mobil: 0721591220
dverdes@umft.ro

Cetăţenia Română
Data naşterii 19.11.1957
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Aria Profesor
ocupaţională Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Din octombrie 1982 până în septembrie 1985
Medic stagiar
Stagii de câte 6 luni în : pediatrie, chirurgie, obstetrică-ginecologie, medicină internă,
boli infecţioase, medicină de familie; finalizate fiecare prin examen
Ministerul Sănătăţii, Spitalul Clinic Municipal Nr.3 Timişoara
Sectorul medical
Din decembrie 1985 până ianuarie1992
Medic medicină generală adulţi
Asigurarea asistenţei medicale la o populaţie de aproximativ 3300 persoane
Policlinica Nr. 3 Timişoara, Dispensarul Medical Şandra şi Uihei
Sectorul medical

Din februarie1992 până în prezent
Asistent, Şef lucrări, Conferenţiar, Profesor
- susţinerea lucrărilor practice cu studenţii anului I
- redactarea şi susţinerea cursurilor de biologie celulară şi moleculară
- coordonare ştiinţifică a lucrărilor de diplomă
- cercetări în domeniul morfologiei celulei canceroase în tumori de col uterin şi sân
- biologie moleculară: optimizarea reacţiilor de izolare a ADN, ARN, PCR, RT-PCR,
evidenţiere a expresiei oncogenelor şi protooncogenelor, tipizarea moleculară a HLA
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş”, Timişoara, str. Eftimie Murgu, nr. 2,
tel. 0256/ 204052, Website: http: // www.umft.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Din octombrie 1976 până în septembrie 1982
Diploma de licenţă
Medicină Generală
Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara
Studii universitare
Din februarie1996 până în septembrie 2002
Medic Specialist Medicină de laborator
Biochimie, microbiologie, parazitologie, virusologie, hematologie

Ministerul Sănătăţii
Specialitate

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscute Franceză, Engleză
Autoevaluare
Comprehensiune
Vorbit
Scris
Nivel european (*)
Abilităţi de
Abilităţi de citire Interacţiune
Exprimare
ascultare
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba franceză
B1
B1
B1
B1
B2
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba engleză
A2
A2
A2
A2
A2
elementar
elementar
elementar
elementar
elementar
Competenţe şi cunoştinţe de Cunoştinte de operare a sistemului Microsoft Windows, Office, navigare internet .
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini Experienţă bună în managementul de poiect şi al echipei.
organizatorice Sef Disciplina Biologie Celulară şi Moleculară.
Sef Catedra V din cadrul UMFT
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Informaţii suplimentare Membru titular în societăţi ştiinţifice:
- Societatea Română de Biologie Celulară
- Societatea Naţională de Genetică
- European Society of Human Genetics
- Societatea Naţională de Morfologie Normală şi Patologică
- Societatea Naţională de Alergologie şi Imunologie
- Societatea Naţională de Fiziopatologie
Cursuri universitare publicate (5) din care în limba franceză (2), suporturi lucrări
practice publicate (3) din care în limba franceză (1), monografii (1).
Lucrări ştiinţifice (128) publicate in extenso, rezumat şi poster sau prezentate oral la
Congrese naţionale şi internaţionale (Lista activităţilor ştiinţifice, de cercetare şi
didactice din perioada 1992 - 2010 pot fi furnizate la cerere.)
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