Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

VAIDA, Monica Adriana

Adresă(e)

Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara, RO-300041

E-mail(uri)

monicaadrianavaida@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
07.06.1967
Feminin

Locul de muncă vizat / Şef de Lucrări
Domeniul ocupaţional Disciplina de Anatomie şi Embriologie, Departamentul I, UMF Victor Babeş
Timişoara
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 1992 până în prezent
Preparator, asistent universitar, şef de lucrări
-

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

susţinerea cursurilor şi lucrăriilor practice cu studenţii anului I şi II, medicină generală, secţia
română, engleză şi franceză, anul I secţia nutriţie şi dietetică şi asistenţi de medicină generală,
anul IV anatomie imagistică şi lucrări practice antropologie anul I secţia medicină dentară
redactarea şi susţinerea cursurilor de anatomie
redactarea unor cărţi de anatomie
cercetări în domeniul patologiei freno-eso-gastrice
coordonator lucrări de licenţă
lector la cursuri postuniversitare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, str. Eftimie Murgu, nr. 2, tel. 0256/
204052, Website: http: // www.umft.ro
Activitate didactică şi de cercetare
1996 până în prezent
Medic specialist, primar, medicină generală adulţi cu competenţă în homeopatie
Asigurarea asistenţei medicale
Cabinet Medical Dr. Lugho
Sectorul medical

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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1994-1997
Competenţa în homeopatie
Homeopatie
Ministerul Sănătăţii
Homeopatie

1998-2004
Doctor în Medicină
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Interrelaţii morfologice freno-eso-gastrice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara
Studii postuniversitare
1992 - 1996
Medic specialist Medicină Generală Adulţi
Stagiile în cadrul rezidenţiatului de medicină generală
Ministerul Sănătăţii
rezidenţiat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

română

Franceză, engleză

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2 Medical

B2 Medical

B2 Medical

B2 Medical

B2 Medical

Limba engleză

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Tres Bien

Tres Bien

Tres Bien

Tres Bien

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Conştiincioasă, dinamică, ambiţioasă
Spirit de echipă

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinte de operare a Microsoft Windows, Office, navigare internet

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Deţin permis de conducere, categoria B, din anul 1991

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe Lista activităţilor ştiinţifice, de cercetare şi didactice
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Tres Bien

