Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Mariana, Ursache

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

36, Anastasie Panu, 700020, Iasi,Romania
0040232278683 - 1113
004 0232 230491
ursache@tex.tuiasi.ro
română

Locul de muncă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile,
Pielărie şi Management Industrial, Iaşi
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

1.10 2001 - prezent
Conferenţiar
- Titular de disciplină: Bazele tehnologiei tricoturilor, Metode si tehnici de cercetare
experimentală, Inginerie generală în textile-pielărie
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Bd.D.Mangeron nr. 67, 700050, Iași,
România
Educaţie şi cercetare
1.03. 1993 – 1.10. 2001

Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări,

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Titular de disciplină: Inginerie generală în textile-pielărie, Ingineria tricoturilor şi
confecţiilor, Tehnologii generale în textile-pielărie
- activităti aplicative la discipline de specialitate de la specializarea Tehnologia tricoturilor şi
confecţiilor, la disciplinele: Procese şi maşini de tricotat, Structura şi proiectarea tricoturilor,
Bazele tehnologiei tricoturilor şi confecţiilor, Elemente de proiectare şi automatizare a
maşinilor de tricotat.
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, Bd.D.Mangeron nr. 67, 700050, Iași, România

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Educație și cercetare
1.10 1990–1.03.1993
Asistent universitar
- activităti aplicative la discipline de specialitate de la specializarea Tehnologia tricoturilor şi
confecţiilor, la disciplinele: Bazele tehnologiei tricoturilor, Procese şi maşini de tricotat,
Structura şi proiectarea tricoturilor, Bazele tehnologiei tricoturilor şi confecţiilor, Elemente
de proiectare şi automatizare a maşinilor de tricotat.
Institutul Politehnic Iaşi
Învăţământ superior ingineresc
1.03 1988 –1.10.1990
Asistent universitar suplinitor

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

- activităti aplicative la discipline de specialitate de la specializarea Tehnologia tricoturilor şi
confecţiilor, la disciplinele: Bazele tehnologiei tricoturilor, Procese şi maşini de tricotat,
Structura şi proiectarea tricoturilor, Bazele tehnologiei tricoturilor şi confecţiilor.
Institutul Politehnic Iaşi
Învăţământ superior ingineresc
1.01. 1984 – 1.03.1988
Inginer (stagiar)
Producţie tricotaje
Intreprinderea de tricotaje „Moldova” Iaşi
Învăţământ liceal
1.10. 1981 – 1.01.1984
profesor – invătământ liceal
Activităţi de predare – liceu şi şcoală profesională
Grupul şcolar MIU, Iaşi
Învăţământ liceal şi profesional
12.09.1981 – 1.10.1982
profesor – invătământ liceal
Activităţi de predare – liceu şi şcoală profesională
Liceul industrial Nr. 28, Bucureşti
Învăţământ liceal
6.05. 1981 – 12.09.1981
Inginer (stagiar)
Producţie tricotaje
Intreprinderea de tricotaje „Tricodava” Bucureşti
Inginer tricotaje

Educaţie şi formare
Perioada

2012- 2013 (9 luni)

Calificarea / diploma obţinută

Formare şi dezvoltare profesională continuă / Atestat de absolvire nr. 163 din 19.11.2013,
eliberat cu nr. 2144/14.12.2015

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Blended learning şi tehnologii moderne pentru învăţământul universitar.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Aprilie – mai 2011
Formare în management universitar / Certificat de absolvire nr. M6/77
Managementul activitătilor terţiare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

MECTS prin Proiectul strategic pentru învăţământul superior “Îmbunăţăţirea
managementului universitar” POSDRU
30.11 – 19.12.2010

Calificarea / diploma obţinută

Curs postuniversitar de perfecționare / Certificat de absolvire seria I nr.0002656, eliberat cu
nr. 2144/14.12.2015

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Management strategic universitar.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul in clasificarea naţionala
sau internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul in clasificarea naţionala
sau internaţionala

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din iași, Departament CETEX
Iunie 2005
Diplome de perfecţionare: Applied Statistics, Quality Management & Calibratioin for Testing
Laboratories, Fabric Testing, European Specifications for Clothing
Statistică aplicată, testarea produselor şi managementul calitătii în textile

Universitatea Ghent, Belgia
1990-2000
Doctor inginer / Diploma de doctor
Inginerie industrială

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
ISCED 6
1976-1981
Inginer / Diploma de inginer
Specializarea: Tehnologia Tricoturilor si Confecţiilor

Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Tehnologia şi Chimia
Textilelor
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză

Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză
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Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare
scrisă
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
B2 independe
independent
independent
independent
independent
nt
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere auto
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-Abiliităţi de comunicare ca urmare a experienţei în domeniu educaţional
-abilităţi de adaptare la medii multiculturale ca urmare a contactelor cu medii academice
din ţară şi străinătate
-spirit de echipă, ca urmare a participării ca membru în echipele de cercetare a
proiectelor/programelor de cercetare derulate în universitate
Competenţe în conducere:
- prodecan al Facultăţii de Textile-Pielărie şi management Industrial (perioada 20042008)
- şef de catedră, Catedra de Tricotaje-Confecţii (2008-2012)
- director departament, Ingineria tricoturilor şi a confecţiilor (2012-prezent)
- preşedinte al Comisiei Senatului TUIASI pentru Relaţii internaţionale şi Imagine
universitară (2012-prezent)
- experienţă în managemntul de proiect (responsabil pentru 3 proiecte internaţionale
Erasmus+: TECLO, EXTRO SKILLS şi E&E FASHION
Aptitudini organizatorice:
- organizator de manifestări ştiinţifice (4 Conferinţe internaţională, 3 Simpozioane
internaţionale, 2 Mese Rotunde cu participare internaţională, 1 Workshop internaţional,
2 simpozioane naţionale, 1 workshop naţional)
- Coordonator programe de studii universitare (studii de licenţă specializarea
„Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor”
- Coordonator al Subcomisiei de asigurare a calităţii (SEAC) din facultate
Coordonator pentru 7 acorduri interinstituţionale Erasmus+
Competenţe în domeniul tehnologiei tricotajelor, tricoturi tehnice, procese de tricotare,
dezvoltare de produse, aplicaţii IT în tricotaje, ca urmare a cursurilor de perfecţionare şi a
participării în colectivele de cercetare a mai multor proiecte şi granturi de cercetare
Competenţe în domeniul educaţiei inginereşti şi educaţie continuă prin profesie
- bună utilizare a calculatorului: Office, Excel, CorelDraw, PowerPoint, ImageEditor,
Internet
Autodidact, editare materiale didactice, lucrări ştiinţifice, teza de doctorat, corespondenţă
etc.
1. Recenzent al lucrărilor ştiinţifice pentru reviste ISI: Textile Research Journal , Textile ve
Konfeksyion, Industria Textilă
2. Membră a Comitetului Științific al Buletinului IPI. Secția Textile. Pielărie.
3. Membră în Biroul Permanent al Senatului TUIASI (legislatura 2012-2016)
4. Membră în Consiliul Academic al TUIASI (2008-2012)
5. Membru în CRID din cadrul TUIASI
6. Referent oficial teze de doctorat in cadrul TUIASI şi Riga Technical University, Letonia
7. Membră în comisia de licență specializările Tehnologia tricotajelor si confectilor şi
Design Industrial
8. Membră în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitătii din cadrul TUIași (2008-2012)
9. Membră In Comisia de lucru “Internaţionalizare, echitate şi management universitar
pentru un invăţământ superior de calitate – IEMU (2015)
10. Presedinte a Comitetului ştiinţific şi de Organizare al Workshopului “Competenţe cheie
pentru managerii din sectorul de textile şi confecţii”, 27 nov. 2015, Iaşi, Romania
11. Membră a Comitetului Științific al World Textile Conference AUTEX 2015,
12. Membră a Comitetului ştiinţific şi Organizator principal al celei de-a Conferinței
Internaționale CORTEP, ediţiile 2007, 2012 şi 2014
13. Membră a Comitetului ştiinţific şi Organizator principal al Simpozionului Internațional
ISKA ediţiile 2010 şi 2013, Iași, România
14. Membră a Comitetului Științific al World Textile Conference AUTEX 2013, 22-24 mai,
2013, Dresda, Germania, International Conference on Technics, Technologies and
Education ICTTE 2013, October 30-31 2013, Yambol, Bulgaria
15. Membră a Comitetului ştiinţific şi Organizator principal al Simpozionului Anual al
Specialiștilor din Industria de Tricotaje-Confecții, ediţiile 2008 şi 2009, Iași
16. Membră a Comitetului de Organizare al International Round Table « Processes and
Intelligent Systems in Text. Industry » 14-15.06.2008
Permis categoria B

Informaţii suplimentare 1. Responsabil partener TUIASI în două proiecte (granturi) internaţionale

P1. “Developing New Skills for the Extroversion Specializations of Fashion Industry in
Europe”, Acronym “EXTRO – SKILLS”, Agreement number 2015-1-EL01-KA202-013907,
ȋn cadrul programului ERASMUS+, Key Action 2-Strategic Partnerships
P2. Textile and Clothing Alliance – Future textile and clothing managers for export,
marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies –TECLO,
554167-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-KA,
2. Responsabil a 7 contracte de finanţare ANCS pt. manifestări ştiinţifice, beneficiar
TUIASI (P7 – P11, P14, P16)
3. Membru în numeroase proiecte de cercetare:
- internationale: 4 proiecte (P3-P6)
-naţionale: 28 proiecte
4. Publicarea de cărţi de specialitate: 1 ca unic autor şi 8 co-autor
5. Membru în organizatii profesionale din strainatate: IFKT (International Federation of
Knitting Technologists), Textile Institute (Manchester)
6. Membru în organizatii profesionale din ţară: AGIR, SIT, ASITEX
7. Participări la numeroase conferinţe în strainătate (Liberec, Lodz, Praga, Chişinău,
Plovdiv, Gabrovo, Izmir)

10.05.2017
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Conf.dr.ing. Mariana Ursache

