Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

ROI Ciprian Ioan
Timişoara
România
Fix: ---

(40-748) 245993

ciprian_roi@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

26.11.1989

Sex

Mobil:

Masculin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2004-2008
Absolvent liceu cu media 9,99, cu diplomă de bacalaureat, media 10
Profil: Chimie-Biologie
-Chimie
-Biologie
-Matematică
-Informatică
-Limba şi literatura română
-Limbi străine: engleză, franceză
În cei 4 ani de studiu la acest liceu de prestigiu am acumulat o serie de cunoştinţe şi deprinderi
necesare pentru viitorul loc de muncă. Am participat la o serie de proiecte, schimburi internaţionale de
experienţă, promovarea liceului pe plan local, etc. De asemenea, am fost răsplătit de către Dl. Director
Mircea Meilă cu titlul de ,,ŞEF DE PROMOŢIE” terminând cu media 9,99. Am participat şi la Gala
Premiilor ,,Cei mai buni dintre cei mai buni” oferite de către Clubul Rotary Internaţional, Filiala Reşiţa
celor mai buni elevi din judeţul Caraş-Severin. Am fost şi redactor-şef la revista liceului destinată
elevilor şi profesorilor, revistă premiată cu locul 2 pe judeţ.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Liceul Teoretic ,,Diaconovici-Tietz” Reşiţa

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2008-2014
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” Timişoara-Facultatea de Medicină
Dentară
Absolvent ca ȘEF DE PROMOȚIE al Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMFT, cu media de
licență 9,99, media celor 6 ani de studii 9,47. Am fost PREȘEDINTE al TDSA-organizația ce
reprezintă interesele studenților Facultății de Med. Dentară . Am fost premiat în cadrul Zilelor
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” Timișoara cu PREMIUL 3(2012) și PREMIUL
1(2013) pentru cea mai mare medie și activitatea de voluntariat desfășurată în cadrul universității. De
asemenea, am luat și PREMIUL 1 la ,,Gala Studentului Eminent”(2013), organizată de către Editura
Orizonturi Universitare și Primăria Timișoara. Am participat la numeroase congrese organizate pe plan
local și național, cursuri teoretice și practice, workshopuri, conferințe.

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2014-2018
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” Timişoara- Școala Doctorală

Am fost student doctorand cu bursă și am desfășurat activitate de cercetare în domeniul medicină.
Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2015- prezent
Ministerul Sănătății-Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara-Clinica de Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială
Medic rezident Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

2015-prezent
Perioada .
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” Timişoara- Școala Doctorală
/ furnizorului de formare
Disciplina de Anesteziologie și sedare în medicina dentară; Chirurgie dento-alveolară
Asistent Universitar
Perioada 2017-2018
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest Timișoara
Curs Postuniversitar Psihopedagogie modulele 1 și 2

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

C1

Avansat

Franceză

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

Germană

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

A1

Începător

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă dezvoltat, atât în cadrul liceului cât şi al facultăţii am coroborat diferiţi factori pentru
acţiuni, proiecte ce s-au finalizat conform aşteptărilor. În toți cei 4 ani de liceu am fost reprezentat al
elevilor în consiliu. Am fost şi preşedinte şi secretar fondator al clubului de voluntariat Rotaract Reşiţa,
unde am propus şi desfăşurat o serie de proiecte voluntare pentru societate. Am coordonat activitățile
sociale pe care asociația studenților le-a demarat pe plan local și național. În cadrul universității am
reprezentat studenții Consiliul Facultății și în Senatul Universității, comisii. Menționez că am terminat
toți cei 6 ani de facultate printre primii 3, ultimii 3 ani fiind pe locul întâi, cea mai mare medie fiind 9,90,
fiind ,,ŞEF DE PROMOŢIE”. Am participat la două ediții ale Taberei de Formare Profesională ,,Dental
Ski Project” Predeal (2012, 2013). Am fost voluntar la secția Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Caraș-Severin și la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Timișoara.
Am participat ca lector la numeroase manifestări științifice din domeniul medical.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă bună a managementului de echipă şi proiect, abilităţi în gestionarea situaţiilor neprevăzute
şi dificile, aptitudini foarte bune de comunicare în condiţii de stres.
Am deținut și funcția de redactor la revista Facultății de Medicină Dentară ,,Molarul din minte”.
Am fost student tutore, Disciplina de Chirurgie Dento-Alveolară.
Am făcut parte din comitetul de organizare a diferite manifestări științifice: ,,CONGRESUL
INTERNAȚIONAL DENTIM 2011,2012,2013,2014”, ,,CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE LASERI ÎN
M. DENTARĂ, SIBIU 2011”, ,,SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE, TIMIȘOARA 2012, 2013,
2014”, ,,SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT, TIMISOARA 2011”, ,,CURSUL DE PRIM
AJUTOR PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ, TIMIȘOARA 2011”.
Sunt organizator și lector al workshopului ,,Noduri și suturi în Medicina Dentară” de 6 ediții până în
prezent..
Am organizat numeroase seri sociale, concerte de colinde, acțiuni de strângere de fonduri.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

O bună stăpânire a pachetului Microsoft Office: Word, Power Point, Excel. Am realizat prezentări şi
articole notate cu punctaj maxim. Posed aptitudini de operare a calculatorului la nivel mediu-avansat.
Pasionat de arta fotografică, de tot ce reprezintă frumosul.
Am abilitatea de a învăţa rapid tot ce este necesar şi mă dedic în totalitate profesiei, chiar dacă
aceasta presupune un program flexibil. Sunt o persoană meticuloasă şi organizată care îndeplineşte
toate sarcinile cu profesionalism.
Hobby: aviaţia, călătoriile, muzica, dansul, ieşirile în natură.

Permis de conducere

Categoria B, obţinut în data de 03.12.2007

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere.
Anexe La cerere.
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