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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMATII PERSONALE 
 

Nume  Ivanescu/ Mircea  

Telefon  021/2242120 Mobil: 

E-mail  ivanescu@robotics.ucv.ro 

Nationalitate  română 

Data nasterii     03.05.1943 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
   • Perioada        1990-prezent 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Activităţi didactice (curs, seminar, laborator, proiect) la diverse discipline; Activităţi de 
cercetare pe bază de contract şi prin opţiune personală 

• Functia sau postul ocupat  profesor 
   

 • Perioada   1965-2020 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Activităţi didactice (curs, seminar, laborator, proiect) la diverse discipline; Activităţi de 
cercetare pe bază de contract şi prin opţiune personală 

• Functia sau postul ocupat  Inginer proiectant (1965-1967);asistent (1967-1974);Sef lucrari (1974-
1978);Conferentiar (1978-1990)) Profesor 1990-prezent 

   

 • Perioada   1981-1990 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Centrul de Calcul 

• Functia sau postul ocupat  Director 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Proiectare sisteme informatice. Activitati manageriale. 

   

• Perioada   1990-2004 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Conducere la nivelul rectoratului. Presedintele Senatului. 

• Functia sau postul ocupat  Rector 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activitati manageriale la nivelul universitatii. 

   

• Perioada   2004-2008 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Craiova 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Presedinte al Universității 

• Functia sau postul ocupat  Presedinte 
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• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activitati manageriale la nivelul universitatii. 

   

• Perioada   2006-prezent 

• Numele si adresa angajatorului  Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Evaluare in educatie 

• Functia sau postul ocupat  Membru in Consiliul Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul 
Superior (ARACIS) 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activitate in evaluare institutionala, autorizarea si acreditarea programelor educationale 
universitare 

   

• Perioada   1996-2006 

• Numele si adresa angajatorului  CNEAA 

• Tipul activitatii sau Sector de 
activitate 

 Evaluare in educatie 

• Functia sau postul ocupat  Membru in Comisiile de Acreditare ale Consiliului National de Evaluare Academica si 
Acreditare (CNEAA) 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

 Activitate in evaluare institutionala, autorizarea si acreditarea programelor educationale 
universitare 

 
 

 

• Perioada   1968-1975  

• Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

Universitatea din Craiova  

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

Doctorat in Automatica  

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta Doctor inginer  

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/invatamant 

Doctor  

 

• Perioada   1960-1965  

• Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

Universitatea  Politehnica din Bucuresti  

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

Automatica-Calculatoare  

• Tipul calificarii/Diploma obtinuta Inginer  

• Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/invatamant 

Licenta/Master  

 

E
EDUCATIE SI FORMARE 



APTITUDINI SI COMPETENTE 

PROFESIONALE 
Dobandite in cursul vietii si 

carierei dar care nu sunt 
recunoscute neaparat printr-un 

certificate sau o diploma. 

LIMBA MATERNA  romana 

 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

  Engleza 

• abilitatea de a citi  B2 

• abilitatea de a scrie  B2 

• abilitatea de a vorbi  B2 

 

  Franceza 

• abilitatea de a citi  B2 

• abilitatea de a scrie  B2 

• abilitatea de a vorbi  B2 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE  
 Functiile de profesor universitar si apoi de rector mi-au permis dezvoltarea unor 

competente si abilitati sociale . 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

 

 Functia de director al Centrului de calcul si apoi de rector mi-au permis dezvoltarea unor 
abilitati organizatorice de nivel. 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 

 

 Sunt un bun inginer , fapt ilustrat de lucrarile stiintifice realizate, de proiectele pe care 
le-am finalizat ca si de numeroasele citatii internationale referitoare la lucrarile mele. 

 

ALTE APTITUDINI SI 
COMPETENTE 

 -  

 
PERMIS DE CONDUCERE  DA 

 
Data 
 

27 Septembrie 2021 


