CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume/Prenume

BARTALIS ILDIKÓ

Adresa

Aleea Avântului, Nr. 3, Bl. 19, Sc.A, Ap.7, Sfântu Gheorghe

Telefon

0267-352805

E-mail
Cetăţenia
Stare civila
Data şi locul naşterii
Sex

0753-536924

kimildi59@gmail.com
Română
căsătorită , 2 copii
26 sept.1959, Lueta, jud. Harghita
Feminin

EDUCAŢIE SI FORMARE
Studii preuniversitare
Perioada

1974-1978, clasele IX-XII, Liceul Industrial Cristuru-Secuiesc

Perioada

1978-1983, Institutul Politehnic “Gh.Asachi” Iaşi Facultatea de Tehnologie Chimică

Studii universitare
Calificarea / diploma obţinuta

Inginer chimist, specializarea „Tehnologia chimică anorganică”

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Chimie anorganică, tehnologia ramurilor metalurgiei, implementarea sistemului de calitate ISO –
9001, coordonarea laboratorului central din întreprindere

Studii postuniversitare
Perioada
Calificarea / diploma obţinuta

2006-2012, Şcoala de doctorat în domeniul Inginerie chimică – Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”
Iaşi
Doctor
Inginerie chimică

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

19.02.2008 – în prezent
Chimist principal
Cercetare contractuală, Activitate idactică
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj - Napoca, Extensiunea Universitară Sfântu
Gheorghe Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Activitate didactică

01.10.2012 – în prezent
Responsabil de studiu, membru în Consiliul Extensiei Universitare Sf. Gheorghe
Cercetare contractuală, Activitate didactică, studenţi, cadre didactice

Numele si adresa angajatorului

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj - Napoca, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe,
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Gestionarea specializării ISBE, răspundere pentru funcţionarea specializării,
autorizarea a noi specializări, asigurarea managementului cercetării, programme de
colaborare, parteneriate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Experienţa acumulată în programe
naţionale şi internaţionale

22.08.1984 – 19.02.2008
Inginer chimist
Elaborarea unor studii şi cercetări privind realizarea unor pelicule poliamidice de acoperire
anticorosivă a metalelor.
Cercetări privind protecţie anticorosivă a metalelor prin brunare.
Lucrări privind analiza nedistructivă prin atac chimic.
Cercetări privind microstructura, diagrame de microduritate ale oţelurilor după tratamente termice.
Experimentări în domeniul asigurării cu catalizatori de Ni pe suport ceramic a mediului redox în
procesul de tratament termic de cementare.
S.C. Subansamble Auto S.A., Sf. Gheorghe
Activitate de laborator în laboratorul de verificare a calităţii materiilor prime, semifabricatelor,
produselor finite, analize chimice, mecanice, metalografice, fizico-chimice.
01.10. 2005 – 19.02.2008
Cadru didactic asociat
Activitate didactică
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj - Napoca, Extensiunea Universitară Sfântu Gheorghe Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Activitate didactică

Curs de iniţiere în operare cu calculator, 2007
Curs postuniversitar de perfecţionare,Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor,
POSDRU 31/3.1/G/17381, 2010
Curs Engleza Bulats, proiect „Reţea multi-regională de formare profesională a femeilor pentru o
societate incluyivă şi coezivă”, 2011
Ildikó Bartalis, Îndrumător laborator de chimie, Ed. F& F International S.R.L., Gheorgheni,
ISBN 978-973-8387-66-9, 2010

Lucrări publicate

Ildikó Bartalis, Managementul mediului – suport tutorial de curs -2009
Ildikó Bartalis, Managementul muncii – suport tutorial de curs – 2009
Ildikó Bartalis, Managementul resurselor materiale – suport tutorial de curs -2008
Ildikó Bartalis, Managementul resurselor materiale – suport tutorial de curs -2007

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Abilitaţi de
ascultare

Abilitaţi de citire

Interacţiune

Exprimare

Germană

Avansat

Avansat

Mediu

Mediu

Mediu

Engleza

Începător

Începător

Începător

Începător

Începător

Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si cunoştinţe de utilizare
a calculatorului

În ultimii 4 ani coordonez activitatea filialei Departamentului de Pregătire a personalului Didactic a
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj - Napoca, Extensiunea Universitară Sfântu Gheorghe.
Particip la organizarea manifestărilor ştiinţifice ale studenţilor şi cadrelor didactice.
Colaborare cu alte universităţi din ţară şi din străinătate.
Cunoştinţe de Word, PowerPoint, Excel, redactare computerizată cărţi
Navigare internet
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Vechime la locul de muncă actual
Comisii profesionale

8 ani
Am coordonat lucrările de licenţă ale studenţilor de la specializarea ISBE, Extensia Sf. Gheorghe,
am făcut parte şi în comisia de de licenţă, sesiunea 2011.
Am făcut parte din comisiile de admitere şi înmatriculare la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe,2008,2009,2010,2011,2012.
Am coordonat lucrări ştiinţifice ale studenţilor, am participat la organizarea sesiunilor ştiinţifice ale
acestora.

Declar pe propria răspundere, că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data:19.02. 2016
Dr. Ing. Bartalis Ildiko
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