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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tudoran, Cristina 

Adresă(e) 35, Str. Glad, 300480, Timișoara, România 

Telefon(oane) 0256218530 Mobil: 0722669086 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) cris_tudoran@yahoo.com, cristina13.tudoran@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.05.1983 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar/ disciplina Cardiologie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.02.2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, doctor in medicina 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea lucrărilor practice cu studenții din anul IV ai Facultății de Medicină Generală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină si Farmacie "Victor Babeș", din Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cardiologie 

Perioada 01.01.2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist cardiologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul pacienților internati în clinica de cardiologie si a celor tratati în ambulator 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgentă, Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cardiologie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 15.09.1990-15.06.1998 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent scoală generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cultură generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Bănătean 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 15.09.1998-01.07.2002 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, biologie, matematică, fizică, engleză, germană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Nikolaus Lenau, din Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 
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Perioada 01.09.2002-20.09.2008 

Calificarea / diploma obţinută Licentă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină si Farmacie "Victor Babeș", Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 01.09.2009-16.10.2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină, Magna cum Laude 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cardiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină si Farmacie "Victor Babeș", Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Abilitate in ecocardiografie, competenta in ecografie vasculara 

  

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 

Germană   C2  C2  C2  C2  C2 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Modalități bune de comunicare obtinute în timpul interacțiunii cu pacienții, dar și pe parcursul 
lucrărilor practice cu studenții  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator. Am făcut parte din comitelul de organizare al "The 15th Congress of the International 
Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology", 30 May-1 June 2013 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Managementul pacientilor internati in sectie, dar si al celor dispensarzati 
Am sustinut lucrările practice cu studentii anului IV ai Universitătii de Medicină Generală 
Am îndrumat studentii din anul IV ai Universității de Medicină Generală, în scopul elaborării unei 
prezentări de caz complete și corecte, pe care să o prezinte în fața colegilor lor 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator Windows, Microsoft Office, Word, PowerPoint, Exel 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Designul în PowerPoint al prezentărilor de caz pentru studenti și al unei lucrări științifice 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe Diplomă de Bacalauriat, Diplomă de Licență, Diplomă de Doctor în Medicină 

 


