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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Kiss Timea 

Adresă(e) Calea Dumbravii, nr. 15, ap. 18, 550324,Sibiu, România 

Telefon(oane) 0264/596384 int. 173 Mobil: 0721/217015 

  

E-mail(uri) timcyke@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) maghiară 
  

Data naşterii 16.06.1984 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Medic Veterinar 
Asistent de cercetare în medicină veterinară 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare în medicină veterinară 

Activităţi şi responsabilităţi principale - recoltare de probe 
- prelucrarea materialelor biologice 
- diagnostic microbiologic 
- diagnostic molecular 
- diagnostic serologic 
- elaborare de articole 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Proiect PNII PCCE 7/2010 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

  

Perioada septembrie 2008 – februarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - efectuarea de examen clinice, paraclinice și tratamente 
- elaborarea și aplicarea unor scheme de vaccinare 
- consiliere în domeniul nutriției și întreținerii animalelor de companie 

Numele şi adresa angajatorului SC PetLife , Calea Dorobanților nr 99-101, Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Practică clinică 
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Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - efectuarea de tratamente 
- aplicarea unor scheme de vaccinare 
- consiliere în domeniul nutriției și întreținerii animalelor de companie 
- diagnostic ecografic 
- anestezie și terapie intensivă 

Numele şi adresa angajatorului Dr. Coldea Nicolae, str. Faurului nr. 7, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Practică clinică 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2008 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în științe medical-veterinare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Metodologia elaborării tezei de doctorat 
- Principii ale metodologiei cercetării agronomice și medical-veterinare 
- Managementul cunoștințelor în doctorantură 
- Boli infecțioase 
- Legislație medical-veterinară 
- Medicină preventivă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-
Napoca, România 

 
Perioada 

 
2008 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în clinică și radiologie veterinară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- oftalmologie veterinară 
- stomatologie veterinară 
- cardiologie 
- anestezie și terapie intensivă 
- oncologie 
- patologia peștilor 
- patologia albinelor 
- radiologie 
- laborator clinic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-
Napoca, România 

 
Perioada 

 
2002-2008  

Calificarea / diploma obţinută Medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- patologia medicala a animalelor de companie si de renta 
- patologia chirurgicala a animalelor de companie si de renta 
- boli infectioase ale animalelor domestice 
- boli parazitare ale animalelor domestice 
- fiziologia si patologia reproductiei animalelor de companie si de renta 
- patologie metabolica si boli de nutritie 
- dermatologie veterinara 
- nutritia animalelor domestice 
- morfopatologie si diagnostic necropsic 
- laborator clinic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-
Napoca, România 
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Perioada 21-22 martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Workshop de ecografie abdominală și cardiacă 
Workshop de ecografie intervențională 
Ecografia tiroidei, pancreasului și a glandelor suprarenale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie 

  

Perioada 1-3 octombrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Al XXVI-lea Seminar de Ecografie – noțiuni de ecografie abdominală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Esaote/Pie Medical 

  

Perioada 3 -5 noiembrie 2005  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminar de Ecocardiografie – notiuni de ecocardiografie (modul B, modul M) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Esaote/Pie Medical 
dr. Pete Mantis  (Marea Britanie) 

  

Perioada 7 – 9 octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Al XV-lea Seminar de Ecografie – noțiuni de ecografie abdominală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Esaote/Pie Medical 
 

  

Perioada 25 – 27 martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Al XI-lea Seminar de Ecografie – noțiuni de ecografie abdominală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Esaote/Pie Medical 

  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- chimie 
- biologie 
- matematică 
- fizică 
- literatura română 
- literatura maghiară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Octavian Goga” Sibiu, România 
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Burse și stagii în străinătate  

  

Perioada 12.10.2011 - 21.05.2012 

Finanțare Bursă HTMT A2011001 (Academia Maghiară de Științe - MTA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- epidemiologie 
- metode moleculare de diagnostic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- 
 

 
Perioada 

 
3.04.2011 - 3.09.2011 

Finanțare POSDRU 6/1.5/S/20 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- extracție ADN și ARN 
- PCR clasic 
-nested PCR 
- real-time PCR 
- clonare 
- design de primeri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Szent István, Budapesta, Ungaria 
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Epidemiologie și Microbiologie 
 

Perioada 18.07.2011 - 18.09.2011 

Finanțare Domus Hungarica (Academia Maghiară de Științe - MTA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- extracție ADN și ARN 
- PCR clasic 
-nested PCR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Szent István, Budapesta, Ungaria 
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Epidemiologie și Microbiologie 
 

 
Perioada 

 
10.03.2011 - 10.03.2011 

Finanțare PNII PCCE 7/2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- tehnica de cultivare a B. burgdorferi s.l. 
- tehnici de conservare a tulpinilor bacteriene 
- disecția căpușelor 
- tehnici de infecție experimentală a căpușelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Boemia de Sud, Institutul de Parazitologie, Ceske Budejovice, Cehia 
Laboratorul de Imunologie Parazitară 
 

 
Perioada 

 
18.09.2010 - 18.12.2010 

Finanțare Domus Hungarica (Academia Maghiară de Științe - MTA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- colectare de căpușe prin flagging și de pe gazde 
- identificarea căpușelor 
- extracție ADN 
- metode moleculare de diagnostic (PCR, nested PCR, RFLP) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Szent István, Budapesta, Ungaria 
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Ecologie și Parazitologie 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română, maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

-  
- Aptitudini bune de comunicare, dobandite pe parcursul anilor de voluntariat si dezvoltate apoi in 

timpul activității didactice 
- Spirit de echipa 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor aparate folosite in diagnosticul molecular și serologic (thermocycler, linie ELISA) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, R 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 

 

Perioada 2006 

Finanțare Bursă Socrates 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- diagnostic si efectuarea de tratamente la animale de companie și de rentă  
- consiliere în domeniul nutriției și întreținerii animalelor de companie și de rentă 
- diagnostic imagistic 
- anestezie și terapie intensivă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universite de Liege, Faculte de Medecine Veterinaire, Liege, Belgia 
 
 
 


