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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 
 

 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume NAGY 

Prenume ŞTEFAN 

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

Sex 

Locul de muncă / 

Domeniul ocupaţional 

Masculin 

Universitatea din Oradea / Învăţământ universitar 

 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Perioada 19751986  
Funcţia sau postul ocupat Tehnician proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de proiectare 

Numele şi adresa angajatorului S.C.  U.A.M.T. – Oradea (Uzina de Accesorii şi Subansamble ptr. Mijloace de Transport) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare echipamente electrotermice/Atelier proiectare sectoare calde 

 
Perioada 19861991  

Funcţia sau postul ocupat Subinginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de proiectare 

Numele şi adresa angajatorului S.C.  U.A.M.T. – Oradea (Uzina de Accesorii şi Subansamble ptr. Mijloace de Transport) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare echipamente electrotermice/Atelier proiectare sectoare calde 

 
Perioada 19911995 

Funcţia sau postul ocupat Şef Atelierul de cercetare şi proiectare echipamente electrice /Subinginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de coordonare atelier 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare atelier, proiectare echipamente de încălzire prin inducţie, echipamente 
electrotermice 

 
Perioada 19951999 

Funcţia sau postul ocupat Şef Atelierul de cercetare şi proiectare echipamente electrice /inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de coordonare atelier 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea/Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare atelier, proiectare echipamente de încălzire prin inducţie, echipamente 
electrotermice 

 
Perioada 19992002 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări / Şef Atelierul de cercetare şi proiectare echipamente electrice  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică /Activitate de coordonare atelier 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare, coordonare Atelier de cercetare şi proiectare 
echipamente electrice 

 
Perioada 20022005 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar / Şef Atelierul de cercetare şi proiectare echipamente electrice  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică /Activitate de coordonare atelier 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare, coordonare Atelier de cercetare şi proiectare 
echipamente electrice 

 
Perioada 2005prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor / Director proiecte Centru de cercetare şi Inginerie Tehnologică în Conversia Energiei 
Electromagnetice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică /Activitate de coordonare centru 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea/ Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare, coordonare centru 

 

 
Perioada 2010prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor / Director Departament Asigurarea Calităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică /Activitate de coordonare departament 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea/ Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică, activitate de cercetare, coordonare departament 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
Perioada 19681973 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Electromecanică tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul industrial Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii medii 

 

Perioada 19821986 

Calificarea / diploma obţinută Subinginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Subinginer în domeniul Electric 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul „Politehnic” Cluj Napoca, Institutul de subingineri din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de scurtă durată 

 

Perioada 19921995 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inginer electromecanic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de lungă durată 

 
Perioada 19961998 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă postuniversitară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

/Competenţe în Tehnologii de încălzire utilizând microunde şi curenţi de medie şi înaltă frecvenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

 
Perioada 19981998 

Calificarea / diploma obţinută Certificate de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

/Specializarea în evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi - Bihor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

- 

 
Perioada 19962001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

/Doctorat în Inginerie Electrică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea/ Facultatea de Electrotehnică şi Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

 
Perioada Septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

/Cunoaşterea cerinţelor standardelor SREN ISO 9001:2001 şi SREN ISO: 2003; Cunoaşterea 
metodologiei şi abilitatea de a conduce, îndruma şi organiza echipa de audit de calitate şi a 
sistemelor de management de calitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - 
EXPERT CONSULTING MANAGEMENT Societate de consultanţă în management 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

 
Perioada 20062008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – Management în Inginerie Electrică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

/Cunoştinţe de management în inginerie electrică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea/ Facultatea de de  Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Postuniversitar 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE PERSONALE 
 

 
  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba Maghiară  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

 
Competenţe şi abilităţi sociale - Comunicare în contexte multi-culturale 

- Munca în echipa 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Coordonare activitate de cercetare şi proiectare  
- Coordonare activitate Granturi şi Proiecte de cercetare 
- Management proiecte 
- Managementul calității învăţământului 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice  - Proiectare in domeniul echipamentelor electrice şi electrotermice 

 - Modelarea numerică a fenomenelor electromagnetice cuplate cu cele termice în 
procesele de  încălzire ce utilizează curenţi turbionari 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 - Utilizare programe profesionale de modelare şi simulare 
 - Utilizare tehnică de calcul 

 
Alte competenţe şi aptitudini  - Tenis de câmp 

 - Ski 
 

Permis de conducere Categoria B 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 1. Cărţi/ Monografii/ Cursuri /Îndrumătoare elaborate: 6 / -/ 12 / 7 
2. Lucrări elaborate şi / sau publicate la:  

 Reviste de specialitate internaţionale cotate ISI: 6 

 În Proceeding-uri cotate ISI: 5 

 În Proceeding-uri sau reviste cotate BDI: 29 

 Reviste de specialitate naţionale: 19 

 Conferinţe/Seminarii internaţionale: 31 

 Conferinţe/Seminarii naţionale: 45 
3. Programe/Granturi/Proiecte: 
Director/Responsabil : 0/1/7 
Membru: 24 
4. Membru al asociaţiilor profesionale: AGIR, AIPG, AER, ASLA, EuMA, AIER 
5. Director Departament pentru Asigurarea Calităţii (DAC) a Univ. din Oradea 

 
  

 
 

02.04.2018       Semnătura, 
         Prof.dr.ing. Ştefan NAGY 

 


