Curriculu m vitae
Euro pass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Madoşă Emilian Vasile
Str.G.Musicescu Nr.10, Sc.A, Ap.19, 300425 Timişoara, România

Telefon(oane)

0256277272

Fax(uri)

0256277236

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0742144722

madosae@yahoo.com
român
06.08.1960
masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.2004- prezent
profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare, conducere de doctorat din anul
2008
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea
de Horticultură şi Silvicultură, calea Aradului 119, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

cadru didactic la disciplina Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă

Perioada 01.04.2000 – 01.10.2004
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

conferenţiar
predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea
de Horticultură, calea Aradului 119, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

cadru didactic la disciplina Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă

Perioada 01.10.1992 - 01.04.2000
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

şef lucrări
predare de cursuri şi lucrări practice, activitate de cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea
de Horticultură, calea Aradului 119, Timişoara
cadru didactic la disciplina Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă

Perioada 01.10.1990 - 01.10.1992
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

asistent
predare de lucrări practice, activitate de cercetare
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură, calea
Aradului 119, Timişoara
cadru didactic la disciplina Ameliorarea plantelor şi producere de sămânţă şi Tehnică
experimentală

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1987-01.10.1990
inginer în cercetare
coordonarea programului de ameliorare a ovăzului de toamnă şi primăvară

Numele şi adresa angajatorului

Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin, jud.,Timiş

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

inginer agronom, Laboratorul de Ameliorarea ovăzului

Perioada 01.11.1984-1987
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

inginer stagiar
desfăşurarea unor activităţi de cercetare în diferite laboratoare de ameliorare şi protecţia
plantelor
Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin, jud.,Timiş
inginer stagiar, sectorul de cercetare

Educaţie şi formare
Perioada 1990-1998
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Diploma de doctor, doctor în Agronomie, specializarea Genetică şi Ameliorarea plantelor,
seria P nr.0001648/23/317/10.06.1998
pregătire prin doctorat, domeniul Agronomie, specializarea Genetică şi Ameliorarea
plantelor
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

învăţământ doctoral

Perioada 1995
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

specializare
Infiinţarea unui centru Universităţi-Intreprinderi
Bursa TEMPUS– programul 3517-7515 cu stagiu la IUT Betune (Franţa) şi ICT Barcelona
(Spania).
Bursă TEMPUS

Perioada 1988
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

specializare
Iniţiere în informatică şi prelucrarea datelor experimentale pe calculator
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

învăţământ postuniversitar

Perioada 1987
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

specializare
Metodologii moderne de cercetare ştiinţifică
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

învăţământ postuniversitar

Perioada 1980-1984
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Diploma de inginer, seria B 18068, nr. 8964/11.09.1984, duplicat seria H nr.9979,
nr.10825/12.04.1993
profil Agronomie, specializarea Agronomie
Facultatea de Agricultură, Institutul Agronomic Timişoara

învăţământ universitar

Perioada 1974-1979
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

profil Mecanic, meseria Aşchietor
Diploma de Bacalaureat, seria A nr.216069/78 eliberat la 04.07.1979, duplicat seria B1
nr.51949, eliberat 1993
Liceul Industrial Lipova, judeţul Arad

învăţământ liceal

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

A3

A3

A3

A3

A3

Limba germană

A1

A1

A1

A1

A1

(*) Nivelu l Ca d ru lu i E u ro p ean Co mu n d e R eferin ţă P en tru Limb i S tră in e
Competenţe şi abilităţi sociale Pe parcursul activităţii desfăşurate în domeniul cercetării ştiinţifice sau în învăţământul
superior am data dovadă de aptitudini pentru munca în colectiv făcând parte din colective
profesionale în care m-am încadrat foarte repede ca un membru activ şi cu iniţiativă. În
perioada de funcţionare la Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin am făcut parte din colectivul
laboratorului pentru Ameliorarea ovăzului, la început ca membru, apoi ca şef al laboratorului.
După transferul la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului am
activat numai în cadrul colectivului disciplinei de Ameliorarea plantelor, parcurgând toate
etapele promovării ca şi cadru didactic, iar din anul 2007 sunt şeful acestui colectiv.
Deschiderea spre colaborare este reflectată şi prin numărul mare de studenţi îndrumaţi pentru
realizarea proiectului de diplomă, numirea ca membru în comisii de examinare şi de susţinere
referatelor la pregătirea prin doctorat, membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat,
membru în comisiile de licenţă la specializările Agricultură, Biologie, Horticultură, Inginerie
genetică în agricultură.

Competenţe şi aptitudini Aptitudinile organizatorice le-am dobândit pe parcurs sub influenţa celor care mi-au coordonat
organizatorice activitatea de cercetare la S.C.A. Lovrin, sau cea de cercetare şi didactică la U.S.A.M.V.B.
Timişoara.
În domeniul activităţii didactice am contribuit la perfecţionarea programelor analitice la
disciplinele predate, am contribuit la modernizarea Planurilor de învăţământ prin propunerea
unor discipline noi, lucrărilor practice noi, diversificarea câmpul didactic al disciplinei de
Ameliorarea plantelor
În domeniul cercetării am organizat expediţiilor de colectare a germoplasmei şi evaluarea
acesteia în câmp în cadrul unor programe PHARE, la contracte la care am fost membru în
echipă, am organizat experimentările din câmp şi am prelevat datele primare. Ca director a 3
granturi contractate cu CNCSIS, am organizat derularea activităţilor propuse.
Aptitudinile de organizator au fost puse în evidenţă şi de către funcţiile avute. Ca secretar
ştiinţific al Facultăţii de Horticultură (1998-2008) am organizat simpozioanele organizate de
către facultate, am fost redactor adjunct al volumele de lucrări ştiinţifice publicate, secretar al
Comisiei de Admitere a U.S.A.M.V.B.Timişoara.
Ca director al departamentului Inginerie genetică în agricultură, al Facultăţii de Horticultură şi
Silvicultură (din anul 2008, reales în anul 2011 şi 2015), am coordonat activitatea didactică din
cadrul departamentului, în special a specializăzii Inginerie genetică în agricutlură şi a celor
două masterate organizate în cadrul departamentului, în domeniul Biotehnologii.
Competenţe şi aptitudini tehnice

În activitatea de cercetare am utilizat diferite instalaţii şi aparate specifice lucrărilor de
ameliorare (testare a calităţii, testare a însuşirilor de rezistenţă), am organizat amplasarea
experienţelor specifice de ameliorare şi genetică în câmp, am prelucrate prin diferite metode
statistică datele experimentale.

Competenţe şi aptitudini de Necesitatea comunicări a impus perfecţionarea în domeniul tehnicii de calcul, fiind familiarizat
utilizare a calculatorului cu diferite sisteme de operare şi programe prin care am câştigat aptitudini de redactare a unor
lucrări (texte, tabele, grafice, imagini), de programare şi aplicare a unor teste statistice pentru
interpretarea datelor experimentale, comunicare şi informare pe Internet
Competenţe şi aptitudini artistice Cunoştinţe în domeniul folclorului şi artei populare (fiind posesorul unei ample colecţii de artă
populară), aptitudini dobândite ca autodidact.
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

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

Anexe
Timișoara, 17.05.2021

lucrări ştiinţifice: 229, din care 20 lucrări ISSI
cărţi: 7, din care: 3 unicuator
proiecte de cercetare: 23, din care, director proiect sau coordonatort: 5,
internaţionale: 5
membru în 5 asociaţii profesionale
expert evaluator ARACIS Comisia permanentă Ştiinţe agricole şi medicină
veterinară (2008-2010)
membru în Comisia de specialitate Inginerie a resurselor vegetale si animale a
CNATDCU (2011-2012)
memebru în Comisia de analiza a contestaţiilor Inginerie a resurselor vegetale si
animale a CNATDCU (2012- 2016)
memebru în Comisia Ştiinţele Vieţii şi Biotehnologii a CNCS (2012-2016)

Prof.univ.dr. Madoşă Emilian

