Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Rădulescu V. Violeta
Str. Moise Nicoară, nr. 16, ap. 2, Bucureşti, sector 3
0721305551

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

violeta.radulescu@mk.ase.ro
Română
30 mai 1975
F

Experienţa profesională
Perioada 1.10.2013 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele Marketing, Marketingul serviciilor, Audit de marketing
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Str. Mihai Eminescu, nr.13-15, sector1,
Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar
Perioada 10.02.2008-1.10.2013
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele Marketing, Marketingul serviciilor, Audit de marketing
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Str. Mihai Eminescu, nr.13-15, sector1,
Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar
Perioada 01.10. 2003 – 10.02.2008
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele Marketing, Marketingul serviciilor, Cercetări de marketing
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea Management Turistic şi Comercial, Str. Splaiul
Unirii, nr.176, sector 4 , Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar
Perioada 26.03.2007 – 10.02.2008
Funcţia sau postul ocupat Secretar stiintific al facultăţii
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi gestionarea activităţii ştiinţifice studenţeşti, gestionarea activităţii ştiiţifice a cadrelor
didactice ale facultăţii
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea Management Turistic şi Comercial, Str. Splaiul
Unirii, nr.176, sector 4 , Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar
Perioada 25.02.2002 – 01.10.2003
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare la disciplinele Marketing, Marketingul serviciilor, Studiul comportamentului consumatorului
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea Management Turistic şi Comercial, Str. Splaiul
Unirii, nr.176, sector 4 , Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior universitar

Perioada 01.06.1999 – 25.02.2002
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare la disciplinele Marketing, Marketingul serviciilor
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea Management Turistic şi Comercial, Str. Splaiul
Unirii, nr.176, sector 4 , Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior universitar
Perioada 16.11.1998 – 01.06.1999
Funcţia sau postul ocupat Specialist marketing
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cerectare a pieţei, negocierea de contracte, participarea la Târguri şi expoziţii de profil
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare pentru Ecologie Industrială
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada 23.09.2013 – 13.10.2013
Calificarea / diploma obţinută Formator/Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Andragogie si pedagogie, Comunicare in grupul de formare, Evaluare in formarea adultilor,
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CEDES Cercetare -Dezvoltare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2002 - 2008
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie
Disciplinele principale studiate / Marketingul serviciilor/”Marketingul în domeniul serviciilor de sănătate din România în contextual
competenţe profesionale dobândite integrării în Uniunea Europeană”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de marketing
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
02.2007 – 10.2007
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Manager în activitatea de turism
Disciplinele principale studiate / Turism/Organizarea şi gestionarea activităţii în unităţile turistice
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ S.C Cedes Cercetare-Dezvoltare SRL
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 31.08 – 08.09.2001
Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane
Disciplinele principale studiate / Managementul resurselor umane/ Gestionarea resurselor umane
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ New Systems S.A – Centrul de Instruire şi Perfecţionare în Informatică şi Management
/ furnizorului de formare
Perioada 1994 -1998
Calificarea / diploma obţinută Economist/ diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Marketing
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ
/ furnizorului de formare

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

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

C1

B2

B2

C1

B2

B1

B1

B1

B2

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

apitudinile organizatorice au fost dezvoltate la locul de muncă ca urmare a funcţiilor deţinute, respectiv
director adjunct la un program de masterat, secretar ştiinţific al facultăţii;
participarea în calitate de membru în colectivul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific şi
educativ, cercuri ştiinţifice studenţeşti, în derularea unor proiecte de consultanţă;

Competenţe şi aptitudini tehnice

coordonarea şi îndrumarea studenţilor şi a cursanţilor de la masterat pentru realizarea cercetărilor în
vederea elaborării lucrării de licenţă şi disertaţie;
activitatea publicistică constând în manuale, cursuri, comunicări, studii şi articole publicate în culegeri şi
în presa economică;
participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de, membru al colectivului de cercetare;

Competenţe şi abilităţi sociale aptitudini de rezolvare şi aplanare a conflictelor în mediul profesional, demonstrate şi exersate în calitate

de secretar ştiinţific, director de studii
aptitudini de comunicare facilă cu persoane din mediul social şi profesional, dar şi din afara acestuia,
dezvoltate pe parcursul traseului personal şi în carieră;
capacitatea de a lucra în echipă;
aptitudini pedagogice fundamentate prin pregătirea profesională iniţială şi dezvoltate prin carieră;

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere
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Informaţii suplimentare

Data,

 participări la simpozioane, conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale;
 activitate publicistică;
 cursuri, manuale universitare şi cărţi de specialitate;
 comunicări şi studii publicate în volumele unor manifestări naţionale şi internaţionale;
 articole publicate în presa de specialitate;
 articole şi studii indexate în bazele de date internaţionale;
 culegeri;
 participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al
colectivului de cercetare;

Semnătura,

Pagina 4/4 - Curriculum vitae
Radulescu Violeta
Data şi semnătura
Iulie 2018

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

