


Perioada1985 – 1991

Funcţia sau postul ocupatInginer tehnolog(proiectant)  principal gr.III  Şef colectiv Proiectare

Activităţi şi responsabilităţi principaleActivitate de cercetare proiectare

Numele şi adresa angajatorului   Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizări Bu
Fil. Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de activitateCercetare proiectare

Perioada1982 – 1985

Funcţia sau postul ocupatInginer 

Activităţi şi responsabilităţi principaleInginer electrotehnician in cadrul biroului “Mecanic Şef”
Dispecer de tură.

Numele şi adresa angajatoruluiI.I.S.Zahăr – Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de activitateProducţie

Educaţie şi formare

Perioada2007 –  2008

Calificarea / diploma obţinutăMasterat în Management Educaţional

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management educaţional , Sisteme informaţionale manageriale, Comunicare, Com
manageriale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Oradea
Departamentul de Pregătire şi Perfecţionarea Personalului Didactic

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada1997 –  2001

Calificarea / diploma obţinutăDoctor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Doctorat în domeniul “Inginerie electrică”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Oradea
Şcoala Doctorală

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii doctorale

Perioada1977 –  1982

Calificarea / diploma obţinutăInginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Inginer, specializarea “Electrotehnică Generală”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

   Institutul Politehnic Cluj Napoca
Facultatea de Electrotehnică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternăRomână
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Engleză Engleză Engleză Engleză Engleză

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

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini manageriale dobândite de-alungul activităţii profesionale, concretizate
cracter managerial-organizatoric ( Dispecer tură, Şef colectiv, Secretar ştiinţific, Ş
Departament IE etc.)

Competenţe şi aptitudini tehniceCompetenţe în domeniul cerecetării- proiectării dobândite în peroada activităţii în
Cerectare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizări şi al Universităţi
Competenţe în Aparate electrice, Utilizări ale energiei electrice, Tehnologii electri
instalaţii electrice, dobândite ca urmare a activităţii didactice la Universitatea din

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizarea tehnicii de calcul în activitatea curentă didactică şi de cercetare ştiinţifi
dedicate cercetării şi proiectăriiîn inginerie electrică.(  Curs specializare“Fluent CF
FLUTEC Ltd . Thesalonik Grecia. 1999)

Permis(e) de conducereCategoria B

Oradea
     15.06.2021                                                                                                                    

Hoble Dorel Anton
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