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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUDA-SEIMAN CORINA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) corina.duda@e-uvt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii / Varsta  
  

Sex Feminin 
 

  

  
  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
1.10.2005 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chimie organică, Farmacologie, Biochimie clinică, QSAR 
  

Perioada 24.02.2003 – 30.09.2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chimie organică 
  

Perioada 1.10.2000 – 23.02.2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare 



 
 

 

 
 

 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest dinTimișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chimie organică 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada Din 2018, in curs 

Calificarea / diploma obţinută In curs de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest dinTimisoara, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent de drept 

  

Perioada 2016-2018 

Calificarea / diploma obţinută Biolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole „Regel Mihai al Romaniei”, Facultatea de Agricultura, 
Specializarea Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Biolog 

  

Perioada 1.01.2014  - 31.12.2016 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist rezident  Farmacie clinica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei de rezidentiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Farmacist specialist  Farmacie clinică prin examen de specialitate sub egida Ministerului 
Sanatatii 

  

Perioada 2008 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Stiințe medicale, Domeniul Farmacologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei. Teza de doctorat MECANISMELE BLOCĂRII CANALELOR DE 

CALCIU - ABORDĂRI IN SILICO CU APLICAŢII CLINICE – ÎN VEDEREA 

DESCOPERIRII DE NOI ANTAGONIŞTI SPECIFICI. Conducător științific: Prof. dr. 
Rodica Cinca 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD; Doctor in stiinte medicale 

  

Perioada 2011 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Cercetător post-doctoral 



 
 

 

 
 

 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe inter- și transdisciplinare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea ˝Al. I Cuza˝ Iași. Contract de 
cercetare postdoctorală, POSDRU/89/1.5/S/63663, 2011, “Mecanismele moleculare ale 
patologiilor cardiovasculare-abordări in silico cu aplicaţii clinice”, bursă post-doc pe o perioadă de 
6 luni 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cercetător post-doctoral 

  

Perioada 2009 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master. Aprofundarea aspectelor de patologie la vârstnic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie ˝Victor Babeș˝ Timișoara, Linie masterală: Particularități 
ale farmacoterapiei la vârstnici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent master 

  

Perioada 2001 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curricula Facultății de Farmacie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie ˝Victor Babeș˝ Timișoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclu de licență 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în chimie, domeniul Chimie organică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema: Studii structură – activitate biologică (QSAR) în clasa compușilor pirimidinici cu activitate 
anti-HIV. Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Remus Nuțiu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD; Doctor in Chimie 

  

Perioada 2000 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimia compușilor bioactivi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest  din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Linie de master: 
Relații cantitative structură – activitate biologică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent master 

  

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Chimist diplomat 



 
 

 

 
 

 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclu de licență 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimarescrisă 

Limba engleză  B2  C1  B2  B2  B2  

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Identificarea aspectelor inter- și transdisciplinare cu domenii conexe chimiei (biologie, fizică, 
informatică, psihologie, farmacologie), precum și tratarea complexă a fenomenelor desfășurate la 
interfața acestor domenii; interpretarea rezultatelor, interpretarea critică a modului de 
desfășurare a unor experimente, corelate cu noțiuni teoretice; dezvoltarea abilităților sociale, 
resurselor de comunicare, formare profesionalaă asistată; realizarea unor activități în echipe 
multidisciplinare și identificarea rolurilor profesionale specifice. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a coordona activități, proiecte, evenimente, oameni și bugete. Participare curentă 
în Comitetul de organizare a Concursului de Chimie organică George Ostrogovich din cadrul 
Departamentului de Biologie-Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie – Univ. de Vest 
din Timișoara. Coordonare și administrare activitate farmaceutică. 



 
 

 

 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea echipamentelor, aparaturii, computerului și a surselor informaționale și non-
informaționale. 
1. Competență în cromatografie – Bursă în cadrul programului Socrates la Universitatea din 

Bremen (Germania), Prof. Univ. Dr. Bernd Jastorff (Einfuhrung in die Chromatographie): 
28.09.2001 – 19.10.2001. 

2. Xenobiotics-Chemistry, Metabolism, Risk Analysis. Academia Medica Gdanensis 
Poland, prof. dr. Andrej Skladanowski, Socrates-Erasmus Program, Grate Master 
Course, prof. PhD Andrej Skladanowski-West University of Timisoara , Faculty of 
Chemistry-Biology-Geography. 5 – 11 aprilie 2003. 

3. AIDS and nucleoside analogues designed for therapy of AIDS and other viral 
diseases (2hr), Benzene and toluene in toxicology and eco-toxicology (2hr), 
Biotechnology in medicine (2hr), Vitamins, minerals and nutrition (2hr), Calcium and 
Bone Metabolism-toxic role of other divalent cations (2hr)). Academia Medica 
Gdanensis Poland, Socrates-Erasmus Program, Grate Master Course, prof. dr. 
Andrej Skladanowski- West University of Timisoara , Faculty of Chemistry-Biology-
Geography. 25 – 30 ianuarie 2004. 

4. Environmental chemistry basic issues (2hr), Environmental chemicals 
(2hr),Distribution of chemicals in the environment (2hr), Principles of 
toxicology and ecotoxicology (2hr), Hazardous waste management (2hr) . )). 
Academia Medica Gdanensis Poland, Socrates-Erasmus Program, Grate Master 
Course, prof. dr. Andrej Skladanowski- West University of Timisoara , Faculty of 
Chemistry-Biology-Geography. 25 – 30 ianuarie 2004. 

5. Vascular protection in systemic atherosclerosis- PROVAS. Romanian Cardiology 
Society, „Atherosclerosis” working group. Curs postuniv. Univ de Medicină și Farmacie 
Victor Babeș Timișoara. 25 noiembrie 2005. 

6. Cardiac Rehabilitation in Europe. University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” 
Timisoara, Romania, Cardiovascular Disease Timisoara, Romanian Cardiology Society, 
European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. Timișoara, 26 
ianuarie 2006. 

7. Ambulatory pharmacotherapy in pediatrics. Faculty of Pharmacy, Pharmacology-Clinic 
Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania (curs 
postuniv): 26 – 28 ianuarie 2007. 

8. Curs de manager de proiecte, 2013. 
9. Atestat Management sanitar (in curs) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor de calculator în domeniul drug-design, QSAR (HyperChem, MTD, ISIS, 
ChemWin, CoMFA), în cadrul stagiilor de pregătire la doctorat. 

Competenţe şi aptitudini artistice    Desen,patinaj, ski, chitara 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare - 34 articole ISI publicate; 1 grant TD; 20 cărți și capitole de carte  
- 5 diplome ”Student eminent” 
- Premiul al 2-lea în cadrul Concursului Național ˝Aptitudini clinice˝ din cadrul Congresului 

Național al Studenților Farmaciști – Cluj-Napoca, 26 martie 2005. 
- Diploma de Excelență pentru cel mai bun cercetător științific tânăr în anul universitar 

2009 - 2010. Universitatea de Vest din Timișoara 
- Premiul al 2-lea: Concurs ELSA, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, 

”Delimitarea vieții publice de viața privată”. Timișoara, 2019. 
  

 
Data: 11.11.2019       Duda-Seiman Corina 

 



 

Scrisoare motivațională 

 

Cadru didactic la Facultatea de Chimie,Biologie,Geografie, din cadrul Universității de Vest 

din Timișoara, de aproape 20 de ani, am urmat drumul carierei universitare după absolvirea 

licenței în specializarea chimie-biologie, urmând apoi studiile Facultății de Medicină și Farmacie, 

specializarea Farmacie, iar apoi studiile de biologie, parcurgând etapele dezvoltării dar și cele ale 

educației continue, finalizând studiile de doctorat în chimie și medicină, obținând prin concurs 

național de rezidențiat specializarea farmacie clinică, apoi specialitatea de farmacist specialist. 

În prezent sunt Lector. Univ.dr. la de Chimie,Biologie,Geografie  și urmez cursurile Facultății 

de Drept. 

Motivația de a candida la alegerile de membru în Senatul Universității de Vest  își găsește un 

sincer răspuns, brăzdat doar de pasiunea de a participa  activ, îndeaproape la respectarea valorii 

eticii și practicii universitare, cu tot ceea ce decurge din asumarea obligațiilor ce decurg din Statutul 

Senatului Universității de Vest. 

Consider că am înțeles viziunea și misiunea Universității de Vest, iar contribuția la 

implementarea planului de dezvoltare operațională, a planului strategic de dezvoltare insituțională 

ar reprezenta o mare onoare pentru mine, în spiritul si devotamentul care m-au făcut să consider 

Universitatea, primul cămin în care sunt gata oricând să îmi aduc o contribuție activă. 

În spiritul libertății academice și autonomiei universitare, asemeni motto-ului “Invață din 

ieri, trăiește pentru astăzi și speră pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi 

niciodată să te intrebi.” Albert Einstein, am convingerea că am o datorie de implicare, de muncă, de 

conturare a misiunii universitare peste timp. 

 

Cu cele mai alese gânduri și aspirații pentru familia UVT, 

Corina Duda-Seiman 

 

        Timișoara, 

        13.11.2019 


