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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Î N  F O R M A T  

E U R O P E A N   

 

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume  VÁRI-KAKAS 

Prenume  ŞTEFAN 

Adresă   

Telefon   

Fax   

E-mail  vari@uoradea.ro 

 
 

Naţionalitate   

Data naşterii   

 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

• Date (de la – până la)  1992-prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, 410087 Oradea, România 

• Tipul domeniului sau sectorului  învăţământ superior 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   profesor universitar (din 2003), conferenţiar (din 1998), şef de lucrări (din 1992) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 activitatea didactică, elaborare materiale didactice, cercetare, organizare 

 

• Date (de la – până la)  1983-1992 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Automatizări (IPA), Calea Floreasca nr. 169, 014459 
Bucureşti, România 

• Tipul domeniului sau sectorului  automatizări industriale 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   şef de filială, cercetător ştiinţific principal II (din 1990), cercetător ştiinţific principal III (din 1988), 
cercetător ştiinţific (din 1983) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 cercetare-dezvoltare, organizare, coordonare 

 

• Date (de la – până la)  1981-1983 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Centrul Teritorial de Calcul Electronic, str. Szigligeti nr. 1, 410008 Oradea, România 

• Tipul domeniului sau sectorului  tehnologia informaţiei 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   inginer de sistem 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 întreţinerea şi exploatarea echipamentelor de calcul 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Date (de la  – până la)  2008-2009 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea din Oradea 

• Domeniul studiat   formarea profesorilor 

• Titlul calificării obţinute  master 
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• Date (de la  – până la)  1992-1997 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea  

 Universitatea „Politehnica” Timişoara 

• Domeniul studiat   calculatoare 

• Titlul calificării obţinute  doctor inginer 

 

• Date (de la  – până la)  1976-1981 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea „Politehnica” Timişoara 

• Domeniul studiat   automatizări şi calculatoare 

• Titlul calificării obţinute  inginer 

 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 gândire creativă, capacitate de analiză şi sinteză 

 
 
 

LIMBA  MATERNĂ  maghiară, română 

 

LIMBI STRĂINE  
 

  engleză germană   

• citit  excelent satisfăcător   

• scris  bine satisfăcător   

• vorbit  bine satisfăcător   

      

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 abilităţi de comunicare şi predare dezvoltate în activitatea didactică, spirit de echipă obţinut în 
munca de cercetare 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

 

 capacitate organizatorică evidenţiată ca organizator de manifestări ştiinţifice 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 proiectarea sistemelor cu microprocesoare şi microcontrolere, evaluarea dependabilităţii 
sistemelor de calcul, proiectarea şi utilizarea sistemelor de calcul 

 
PERMIS DE CONDUCERE  categoria B 

 

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE  4 cărţi, 11 cursuri, 5 îndrumătoare de specialitate publicate, autor a peste 60 de articole 
ştiinţifice, participant în 21 proiecte de cercetare (de 9 ori ca şi coordonator), posesorul unui 
brevet de invenţie şi a unui certificat de inovator 

 

 
 


