Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume prenume
Adresă
E- mail
Naţionalitate
Data naşterii

Constantinescu Ioan Eugen
Sibiu, str. Maramureşului, bl.2, sc.B, ap.15, România
egnconst68@yahoo.com
Română
5 iunie 1968

EXPERIENTA
PROFESIONALA

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii

1 octombrie 2009 - prezent
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe,
Departamentul de Matematică şi Informatică; Sibiu, Str. Dr.I.Raţiu, nr.57, 550012
Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară
Conferenţiar universitar dr.
Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.
Cursuri şi seminarii predate: Algebră liniară, geometrie analitică şi
diferenţială, Metode numerice, Analiză matematică, Statistică
matematică, Matematici experimentale, Combinatorică şi teoria
grafurilor.
Conducere de lucrări de licenţă, dizertaţie, grad didactic I.
1 octombrie 2000 – 30 septembrie 2009
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de
Matematică; Sibiu, Str. Dr.I.Raţiu, nr.5-7, 550012
Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară
Lector universitar dr.
Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.
Cursuri şi seminarii predate: Algebră liniară, geometrie analitică şi
diferenţială, Metode numerice, Analiză matematică, Statistică
matematică, Matematici experimentale, Combinatorică şi teoria
grafurilor.
Conducere de lucrări de licenţă, dizertaţie, grad didactic I.
1 octombrie 1996 – 30 septembrie 2000
Gr. Sc. De Industrie Uşoară din Cisnădie, jud. Sibiu;
Învăţământ preuniversitar

• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

Profesor
Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati

1 septembrie 1995 – 30 septembrie 1996
Şcoala generală Orlat, jud. Sib iu;

Învăţământ preuniveristar
Cadru didactic, profesor de matematică
Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul matematicii.

EDUCATIE SI FORMARE

• Perioada
• Numele institutiei
• Domeniul studiat
• Tipul calificarii/Diploma
obtinuta
• Nivelul de clasificare a
formei de invatamant
• Perioada
• Numele institutiei
• Tipul calificarii/Diploma
obtinuta
• Nivelul de clasificare a
formei de invatamant

1989 – 1993
Universitatea “Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de
matematică
Matematică
Matematician, Diplomă de licenţă 1995
Studii de licenţă

1982 – 1986
Liceul de Chimie Industrialǎ – profil Matematicǎ-Fizicǎ din Victoria,
jud. Braşov
Diploma de bacalaureat
Studii liceale

APTITUDINI SI
COMPETENTE
PROFESIONALE
LIMBA MATERNA

Română

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Lb. engleză
Bine
Bine
Bine

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Lb. franceză
Bine
Bine
Bine

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI COMPET ENTE
TEHNICE

Abilităţi de comunicare. Muncă în echipă. Asumare de responsabilităţi.
Coordonator de cercuri ştiinţifice studenţeşti. Membru în comisii de
organizare ale unor manifestări ştiinţifice studenţeşti. Membru în comisii
de organizarea a conferinţelor de cercetare.
Competenţe manageriale. Abilitatea de a rezolva probleme.
Îndrumarea în fiecare an univeristar de lucrări ce au fost prezentate la
sesiuni de comunicări studenţeşti.
Membru în colectivele unor reviste ştiinţifice, dintre care : General
Mathematics Notes, Journal of Inequalities and Approximation Theory”India din anul 2006;
Journal of Inequalities and Approximation Theory”- India din anul
2006;
Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din Romania începând cu
anul 2001;
Participare ca membru în Comitetul de Organizare al Sesiunii anuale a
Societăţii de Ştiinţe Matematice din România – Sibiu 2002, Romanian –
Japanese Symposium on Complex Analysis – Sibiu 2006, EUNoncommutative Geometry International Workshop – Sibiu 2007 şi
membru în Comitetul de Organizare din partea română al Simpozionului
Internaţional de Analiză Complexă – Sibiu 2007, The 8-th RomanianGerman on Approximation Theory and it’s applications, - Sibiu 2008,
International Symposium “Mathematical Inequalities”-Sibiu 2008; 2012.
Competenţe în utilizarea programelor de calculator, MS OFFICE
(WORD, EXCEL, POWER POINT); INTERNET; SPSS ; MAPLE.

ALTE DATE
Activitatea ştiinţifică include : teza de doctorat în domeniul
Matematică, monografii de specialitate, cursuri pentru studenţi, volume
în calitate de colaborator, articole publicate sau acceptate pentru
publicare, lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale,
lucrări prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Citări în lucrări ştiinţifice – peste 10 citări identificate
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Lista de lucrări

