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Informaţii personale  

Nume / Prenume Muşuroi, Corina 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 0256707513   

E-mail(uri) corina.musuroi@umft.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex Feminin 
  

Locul de muncă  Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timişoara 
Facultatea de Medicină, Departamentul XIV Microbiologie 

 

Experienţa profesională  

Perioada   2021- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice – ore LP disciplina Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație 
  

Perioada   2019-2020 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat (PO) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice – ore LP disciplina Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada   2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Microbiologie medicală conform Ordinului MS nr.1530/04.12.2018 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnosticul de laborator al infectiilor 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brinzeu Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical 
  

  

Perioada   2012-2018 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar - conform Ordinului Ministrului Educatiei nr.4694/13.08.2009 
Rector (2012-2016) 
Coordonator Erasmus  institutional 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, ştiinţifică şi de cercetare, 
Activităţi de management universitar  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 
 

   
 

Perioada   2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar  
  Secretar ştiinţific - Facultatea de Psihologie (2011-2012) 

Decan 2009-2010 
Coordonator Erasmus  institutional 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, ştiinţifică şi de cercetare, 
Activităţi de management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Perioada 
 

  2000-2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
Secretar ştiinţific F.E.F.S.(2004-2008) 
Coordonator programe LLL şi Erasmus al Universităţii “Tibiscus”  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, ştiinţifică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada   1997 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Şef serviciu, secretar comisie adopţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Adopţii naţionale şi internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului   Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului - Timiş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate - Adopţii naţionale şi internaţionale 
 

Perioada 
 

1992-1997 

Funcţia sau postul ocupat   Medic secundar, medic specialist Medicină gen.adulți conform OMS nr.2393/1995 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tratament medical de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic nr.1 Judeţean din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate medical 
 

Perioada 
 

1991-1992 

Funcţia sau postul ocupat   Medic stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tratament medical  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate medical 
 
 
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada martie-aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Program de specializare pentru ocupaţia „Formare de formatori” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  furnizorului 
de formare 

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale,  
Ministerul educaţiei, cercetării şi inovării 

 

Perioada 
 

2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Formare în management universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  furnizorului 
de formare 

UEFISCDI 

  

Perioada 7-11 iulie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Formare în management universitar, tema „Învăţarea de-a lungul vieţii – suport pentru   
  creşterea economică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
furnizorului de formare 

  ACPART; ATCR 

  

 

Perioada 
 

16, 26 martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Atestat de promovare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Formare în management universitar, modul “Servicii şi suport pentru studenţi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  furnizorului 
de formare 

  Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
  U.E.F.I.S.C.S.U 
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Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţă în kinetoterapia din patologia ortopedico-traumatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare 

  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
  Secţia kinetoterapie 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel EQF 7 
 

Perioada 
 

16, 26 martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de promovare 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Formare în management universitar, modul “Servicii şi suport pentru studenţi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
  U.E.F.I.S.C.S.U 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - 
 

Perioada 
 

 1999 -2004 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de Doctor în medicină 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Competenţă în pediatrie-neonatologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
 furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
  Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel EQF 8 
 

Perioada 
 

2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare, Curs cu tema “Concepte şi soluţii e diagnostic şi profilaxie a 
alergiilor la nou-născut şi sugar”. 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţă în tratamentul alergiilor nou-născutului şi sugarului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
  Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - 
 

Perioada 
 

1994-1996  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de competenţă  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Competenţă în tratament prin acupunctură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
 furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
 Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională - 
  

Perioada   1992-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Studii de specializare, Medic specialist Medicină gen.adulți  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Competenţă tratamentul medical de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  
  

Perioada   Iunie 1992  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de competenţă  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Competenţă în imunologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
 furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
  Societatea Română de Imunologie 
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Perioada 
 

1985-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor-Medic  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Competenţă în tratamentul medical 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului 
de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
  Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivel EQF 6 
  

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 

Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare verbală şi non verbală, ascultare activa. 
Capacitate de relationare interumană asertivă, spirit organizatoric. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Lucrul cu obiective, Managementul timpului si al informatiilor, Organizare activitati de 
echipa 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea optimă a dotarilor, a infrastructurii, a elementelor materiale de care dispune 
Universitatea echipamente de lucru, reteaua de calculatoare, sisteme de gestiune 
informatica, dispozitive de masurare, în vederea atingerii obiectivelor activităţii depuse. 

     

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare completă Microsoft Office  
Documentare pe internet, indiferent de explorer-ul folosit 
(IE6.0,FireFox,Mozilla,NetScape,Opera,etc) 

  

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
 
 

Gandire analitica, flexibilitate, creativitate, capacitate de însuşire rapidã a informaţiilor. 
Aptitudini în cercetarea fundamentală şi aplicată 
 
Permis de conducere categoria B 
 

 


