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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sorin, Suciu  

Adresă(e) ASPC, Str. Petre Râmneanţu (Oltul) nr.2, A204, 300596 Timişoara 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  
  

  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatăţi educaţionale constând în susţinerea de cursuri, seminarii, examinarea studenţilor, 
coordonarea lucrărilor de licenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Timisoara, Pta Victoriei no. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

 

                                                Perioada 2005-2006 

                      Funcţia sau postul ocupat Lector doctor asociat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatăţi educaţionale constând în susţinerea de cursuri, seminarii, examinarea studenţilor, 
coordonarea lucrărilor de licenţă. 

             Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Timisoara, Pta Victoriei no. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
 

 

                                                Perioada 1998-2009 

                      Funcţia sau postul ocupat Profesor gradul I 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Instruire educaţională la nivel de liceu, predarea disciplinelor socio-umane, examinarea elevilor, 
coordonarea practicii pedagogice a studenţilor în calitate de profesor mentor 

             Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, str. Cluj, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filosofie 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: „Conceptul de lege ştiinţifică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF 8 

  

Perioada 2001 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Master în Filosofia Ştiinţei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF 7 

  

Perioada 1996-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Filosofie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

EQF 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C1  C1  C1  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatăţi de integrare în echipe de lucru complexe şi pluridisciplinare, autocontrol emoţional, 
empatie, adaptabilitate la situaţii în schimbare, spirit de iniţiativă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de iniţiere a managementului relaţional şi direcţionarea colaboratorilor într-o direcţie nouă, 
soluţionarea dezacordurilor şi cooperarea în vederea consolidării echipei, conştiinţă organizaţională 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienţă în utilizarea prgramelor Microsoft Office, Photoshop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini în domeniul fotografiei 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini Experienţă în domeniul realizării de proiecte europene în calitate de colaborator şi manager de proiect 
 
Studii de formare în domeniul comertului european, marketing şi management organizate de 
Europäische Wirtschafts und Sprachenakademie Thüringen, ReFIT Jena în colaborare cu Ministerul 
Muncii din Romania. 

  

Permis(e) de conducere B, C 
  

Informaţii suplimentare 
 
           
      Stagii de specializare în străinătate 
 
 
                         Experienţă în leadership 
 

 Activităţi de management de proiect și 
coordonare programe 
 
                
 
 
    
 

 
 
 
Stagiu de documentare la Universitatea Ludwig Maximillian, Munchen (2003) şi UCLA , Los Angeles 
(2005) 
 
Lider sindical în învăţământul preuniversitar din anul 2003 si până în anul 2009 
 
 
2009 – 2011 Manager de proiect al proiectului Leonardo „ResEUr – Certified EU Researcher-
Entrepreneur”, 503021-LLP-1-2009-1-BE-LEONARDO-LMP 
 
2008 – 2010 Colaborator în cadrul proiectului Transfer oF Innovation, Leonardo da Vinci, „Certified 
Integrated Design Engineer-iDesigner”, LLP-LdV-TOI-2008-FR-117025 
 

 

  
 

  

                   
 
 
 
 
 

  Data: 17.12.2019                    Semnătura:   
 


