CURRICULUM VITAE
Lector univ. dr. Gîrjoabă C. Constantin-Adrian
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
Departamentul de Matematică
1. Data şi locul naşterii. Studii, Specializări şi titluri
 29 Septembrie 1962, Sibiu, judeţul Sibiu, Romania;
 Colegiul “Gheorghe Lazăr” din Sibiu , Romania – promoţia 1981;
Facultatea de Matematica din cadrul Universităţii Bucuresti, Romania – promoţia
1986;
 Doctor în domeniul Matematică (titlul tezei – Contributii la studiul unor probleme
de geometrie spectrala pe varietati riemaniene foliate) al Universităţii de Vest din
Timisoara, Romania, din 2000 (indrumator stiintific Prof. univ. dr. Mircea
Craioveanu);
 Limbi străine cunoscute – engleză (foarte bine), franceză (mediu), germana
(mediu).
2. Funcţii didactice (profesionale) şi locuri de muncă
 în perioada 1986-1989, professor matematica, Sc. Gen. Dobirca, jud. Sibiu.;
 în perioada 1989-1990, profesor matematica, liceul “Carbosin” din Copsa-Mica
Sibiu;
 în perioada 1990-1991, professor matematica liceul “Independenta”, Sibiu
 în perioada 1991-1996, asistent, Catedra de Matematică, Facultatea de Ştiinţe,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
 din 1996 pina in present, lector, Departamentul de Matematica, Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu.
3. Activitate profesională
 Activitate didactică
– predare cursuri si seminarii la disciplinele vezi C.V._ul extins;
– conducerea de lucrări de licenţă/dizertaţie în Geometrie
Diferentiala, Algebra, Analiza, Istoria Matematicii, utilizarea
softului matematic;
– îndrumarea unor lucrări ştiinţifice ale studenţilor la sesiunile
studenţeşti de specialitate desfăşurate sub egida Departamentului
de Matematică al ULBS;
– indrumare de lucrari metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului
didactic I



Activitate tehnică ----Activitatea ştiinţifică (a se vedea lista de lucrări si C.V.- ul extins) - include
publicarea unei monografii, curs de geometrie diferentiala (curbe si suprafete),
culegere de probleme (curbe si suprafete), elaborarea si redactarea unor lucrari:
curs de Algebra liniara si Geometrie analitica (in forma electronica), curs de
C.A.G.D. in engleza (in manuscris), culegere de probleme de Calculus (in enleza,

pe CD, in format PDF), editarea unui Proceeding (409 pagini), cinci articole in
reviste recenzate, trei articole in proceeding-uri recenzate, 15 sustineri de lucrari
la diferite manifestari stiintifice.
 Proiecte de cercetare :
Pi1, Romanian-Malaysian Mathematical Research Center – Basic Contract – No.
1003/19.05.2008 – contract de cercetare între Departamentul de Matematică din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi Facultatea de Ştiinţe şi
tehnologie din cadrul Universităţii Kebandsaan – Malaezia, 2008-2012, Adrian
Gîrjoabă, membru
Pi2, Contract de cercetare cu firma AWG, director Adrian Branga, in valoare
de10000E, 2010-2013, nr.
, membru
4. Activitate de elaborare şi publicare de lucrări
* Lucrări didactice (profesionale) (a se vedea lista de lucrări) trei cursuri universitare şi doua culegeri de probleme.
 Lucrări tehnice ------ Lucrări ştiinţifice (a se vedea lista de lucrări) - include teza de doctorat în
domeniul Matematică, o monografie în specialitate, cinci articole publicate şi trei
articole publicate în volume de conferinţe internaţionale.
 Alte date referitoare la prestigiul professional
● 2000 Membru, Centrul de excelenta in cercetare de la Universitatea
de Vest, Timisoara, Romania
 Referent la "General Mathematics" Romania din anul 2006
 Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din Romania începând cu anul
1991
 Participare ca membru în Comitetul de organizare al EU-Noncommutative
Geometry International Workshop – Sibiu, 2007.
 Participare ca membru in Comitetul de organizare al ROGERS-Sibiu,
2009
Mai multe informatii din C.V.-ul extins
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