Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Hanigovski Elena

Mobil

Bvd Revoluției din 1989, nr.9, Timișoara, Romania
+40744391958

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

elena_hanigovski@yahoo.com
Romana
22.11.1957
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

Medicina dentara,Invatamant
universitar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din octomibrie 1990 pana in prezent
Asistent universitar, Medic primar medicina
dentara Activitate de integrare cu
pacientii,cumul de functii
Administrator,asociat unic cabinet de medicina
dentara-Hanigovski SRL
Activităţi şi responsabilităţi
Activitate didactica cu studentii,gestionarul
principale
disciplinei Medic primar stomatologie generalaambulatorul de stomatologie generala al
Spitalului Clinic
Municipa
l Timisoara
Medicina dentara,managementul cabinetului
Numele şi adresa angajatorului UMF Timisoara,P-ta Eftimie Murgu,Nr.
2,300041,Timisoara
Bulevardul Revolutiei,Nr.9
Hanigovski
SRL,Chisoda,Str.Bucegi,Nr.57,Judetul Timis
Tipul activităţii sau sectorul de
Invatamant Universitar
Medicina Dentara
activitate

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

1995-Medic primar stomatologie generala
Medic;Doctor Stomatologie Generala
Stomatologie Generala;1995-Medic Primar
Stomatologie Generala
UMF Timisoara
Institutie Publica Acreditata
Long term higher education

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Romana
Limba(i) străină(e)
Franceza,Engleza,Germana
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Nive
l
europea
n
(*)

Ascultare

Citir
e

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisă

FRANCEZAB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator independentB1Utilizator
independentENGLEZAA2Utilizator elementarA2Utilizator elementarA2Utilizator elementarA2Utilizator elementar
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
Anexe

01.03.2022

Nu s-a modificat colectivul disciplinei de
Reabilitare orala si Urgente dentoparodontale
din 1996 si pana in prezent.Spirit de
echipa,constiinciozitate,flexibilitate,punctualita
te,pro mptitudine la indeplinirea sarcinilor
primite.
Experienta acumulata pe parcursul celor 26 de
ani de activitate medicala,reactii prompte in
situatii de urgenta,atentie distributiva,memorie
vizuala.
O buna cunoastere a aparaturii medicale
folosita in medicina dentara.
Competente limitate.
Actorie,dans,voluntariat,muzica,arta
Categoria B
Membru SRLS -Societatea Romana De Laseri
In Stomatologie
Din 2020, student doctorand. Din 2020-2021, angajată
la UMF Timisoara,Disciplina de Reabilitare Orală și
Urgențe, la plata cu ora.
Din 2021 și în prezent este angajată pe perioadă
determinată la Disciplina de Urgențe în Medicina
Dentară și Reabilitare Orală în Medicina Dentară.
Practică de specialitate. Ca urmare a concursului din
sesiunea februarie 2021. În prezent continui studiile
doctorale în al doileaan.

Hanigovski Elena

