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INFORMAŢII PERSONALE FEDER  EMŐKE – SZIDÓNIA 
 

  

 Adresă loc de muncă: Str. J.H. Pestalozzi, nr. 16, cod 300115, Timişoara, România 

 0040-256-592-559               

 emoke.feder@e-uvt.ro 

Gen Feminin   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

Octombrie 2017 - prezent  Conferențiar universitar titular 

Universitatea de Vest din Timişoara (Timișoara, România) 

Activităţi didactice (cursuri și seminarii) și de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie şi Afaceri 
Internaţionale:  

▪ ciclul I (licență): Mediul internațional al afacerilor și conjunctura economică, Management 
internațional;  

▪ ciclul II (master): Antreprenoriat internațional. 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Februarie 2016 – prezent Membru în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor și în 
Consiliul Departamentului Marketing și Relații Economice Internaționale 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara 
(Timişoara, România) 

▪ Responsabilități conform Cartei Universității de Vest din Timișoara, HS 23/15.12.2016 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Octombrie 2013 - Septembrie 
2017  

Lector universitar titular   

Universitatea de Vest din Timişoara (Timișoara, România) 

Activităţi didactice (cursuri și seminarii) și de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie şi Afaceri 
Internaţionale:  

▪ ciclul I (licență): Mediul internațional al afacerilor și conjunctura economică, Management 
internațional/ Managementul afacerilor internaționale, Tehnica plăților în tranzacțiile internaționale, 
Negociere comercială internațională, Tehnici de negociere/  Negotiation techniques, Afaceri 
internaționale/ International Business; 

▪ ciclul II (master): Mediul de afaceri european și strategia competitivității, Management internațional. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Mai 2012 – Septembrie 2017 Coordonator departamental Erasmus (Marketing și Relații Economice Internaționale) 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara 
(Timişoara, România) 

▪ Verificarea concordanței curriculei cu practica internațională; semnalizarea posibilelor parteneriate cu 
universități din străinătate; informarea studenților despre programe Erasmus, asistență în 
identificarea cursurilor echivalabile și la completarea learning agreement; gestionarea evidenței 
studenților Erasmus din cadrul departamentului.  

▪ 2016 - prezent: analiza dosarelor candidaților la admitere proveniți din afara UE și SEE. conform 
Cartei Universității de Vest din Timișoara, HS 23/15.12.2016 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Februarie 2012 – Ianuarie 2016 Membru în Comisia pentru asigurarea calităţii la nivel de facultate 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara 
(Timişoara, România) 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

 

 

 

▪ Responsabil pentru activități de tutoriat: participare la elaborarea Ghidului de tutoriat și a 
Regulamentului privind evaluarea activității tutoriale. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

9-13 Februarie 2015,  

12-16 Mai 2014  

Stagiu de mobilitate Erasmus+ STA teaching (beneficiar grant) 

Tomori Pál College/Főiskola (Budapesta, Ungaria) 

▪ Predare cursuri și seminarii la studenți internaționali în limba engleză și maghiară 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Martie – Septembrie 2013 Asistent universitar titular  

Universitatea de Vest din Timişoara (Timișoara, România) 

Activităţi didactice (seminarii) și de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale:  

▪ ciclul I (licență): Management internațional, Tehnici de negociere, Firme multinaționale. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Martie 2008 – Februarie 2013 Preparator universitar titular 

Universitatea de Vest din Timişoara (Timișoara, România) 

Activităţi didactice (seminarii) și de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale:  

▪ ciclul I (licență): Mediul internațional al afacerilor și conjunctura economică, Management 
internațional, Managementul operațiunilor de comerț exterior, Tehnica plăților internaționale, 
Negociere comercială internațională, Tehnici de negociere, Firme multinaționale, Economie 
mondială, Piața unică europeană. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Octombrie 2007- Februarie 2008  Colaborator extern - cadru didactic asociat 

Universitatea de Vest din Timişoara (Timișoara, România) 

Activităţi didactice (seminarii) în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale:  

▪ ciclul I (licență):  Mediul internaţional al afacerilor şi conjunctura economică, Managementul 
operaţiunilor de comerţ exterior. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Iunie  2014 – Septembrie 2015 Postdoctorat  Nivel EQF = 8  

Academia de Studii Economice din București (solicitant)/Universitatea de Vest din Timişoara (partener) 

▪  Teza de postdoctorat „Orientări strategice ale antreprenoriatului în context internaţional” 

▪  Proiect „Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor 
economice din România” POSDRU/159/1.5/S/134197,  

1 Noiembrie - 31 Decembrie 2014  Stagiu de studiu/ cercetare/ mobilitate transnaţională academică postdoctorală 

Universitatea Corvinus din Budapesta (Budapesta, Ungaria) 

▪ Activitate de cercetare în domeniul de interes, participare la cursuri de specialitate și evenimente 
științifice, networking cu cercetătorii locali și internaționali de la universitatea gazdă 

Aprilie – Iunie 2013  Studii postuniversitare: specializare Antreprenoriat, Intraprenoriat și 
Inovare 

Nivel EQF = 7 

Academia de Studii Economice din București (solicitant)/Universitatea de Vest din Timişoara (partener) 

▪ Cursuri: Antreprenoriat bazat pe cunoștințe; Inovare, creativitate și aptitudini profesionale; 
Intraprenoriat; Management; Economia afacerii și finanțe; Guvernanța IT  

▪ Proiect „Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere”, POSDRU/92/3.1/S/56330 
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COMPETENȚE PERSONALE   

  

Octombrie 2008 – Noiembrie 
2012 

Doctorat în domeniul fundamental Științe Economice, domeniul 
Marketing 

Nivel EQF = 8 

IOSUD Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, România) 

▪ Diplomă de doctor: teza de doctorat „Orientarea spre piaţă în antreprenoriatul internaţional” 
confirmată prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și 
Dezvoltare Tehnologică nr. 3250MD/ 20.02.2013  (calificativ: foarte bine) 

▪ Cursuri:  Teoria şi cultura marketingului, Metode şi modele în marketing, Proiectarea cercetării în 
marketing, Metode cantitative, Comunicare integrată în marketing; program de pregătire avansată 
(media: 10) 

01 Octombrie 2010 - 31 
Decembrie 2010 

Stagiu Erasmus de studiu/ cercetare/ mobilitate internațională doctorală 

Nottingham Business School, Nottingham Trent University (Nottingham, Marea Britanie) 

▪ Activitate de cercetare în domeniul de interes, participare la evenimente științifice, networking cu 
cercetătorii locali și internaționali de la universitatea gazdă 

2007 – 2009            Diplomă de studii postuniversitare de masterat, specializarea 
Management şi Integrare Europeană (media: 10; 120 + 15 ECTS) 

Nivel EQF = 7  

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara 
(Timişoara, România) 

▪ Materii studiate: Mediul de afaceri european şi strategia competitivităţii, Managementul tranzacţiilor 
economice internaţionale, Managementul firmelor europene, Negociere în tranzacţii internaţionale, 
Economie europeană, Drept comunitar, Cultură şi civilizaţie europeană 

2007 - 2008  Certificat de absolvire DPPD / Curs postuniversitar de specializare 
psihopedagogică şi didactică (32 ECTS) 

 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, 
România) 

▪ Materii studiate: Psihologia educaţiei, Pedagogie, Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale /  Competențe de predare, formare și training 

 2003 - 2007  Diplomă de licenţă/ Economist, specializarea Relaţii Economice 
Internaţionale (media: 9,90; 240 +  30 + 10 ECTS)  

Nivel EQF = 6 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara (Timişoara, România) 

▪ Mediul internaţional al afacerilor şi conjunctura economică, Managementul tranzacţiilor 
internaţionale, Tehnici de negociere, Firme multinaţionale, Instituţiile şi economia U.E., Econometrie, 
Statistică, Analiză economică și financiară, Proiecte economice, Comunicare comercială și 
Interculturalitate în engleză şi germană 

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

1999 - 2003  Studii liceale, specializarea  Matematică–Informatică intensivă Nivel EQF = 4 

Liceul Teoretic ”Ady Endre” (Oradea, România)  

▪ Materii studiate: Informatică, Informatică aplicată, Technologia informației, Matematică, Matematică 
aplicată în practică, Fizică, Economie, Limba română, maghiară, engleză și germană 

▪ Diplome obșinute: Bacalaureat, Atestat profesional de informatică, Atestat de limba maghiară 

Limba maternă Maghiară  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Română C2 C2 C1 C1 C2 

Engleză C1 C1 B2 B2 C1 

Germană A2 B1 A2 A2 A2 

Competenţe de comunicare  ▪ Abilitatea de întreprinde activități din proprie iniţiativă şi în echipe (de proiecte, de cercetare, 
multiculturale) 

▪ Abilitatea de ascultare activă 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Abilitatea de a lucra eficient și eficace 

▪ Gândirea sintetică şi analitică a proiectelor și evenimentelor 

▪ Abilitatea de a planifica, organiza şi coordona activități, evenimente și proiecte 

▪ Abilitatea de a delimita obiective/milestones, capacitatea de muncă prelungită și sub presiune, 
prioritizarea sarcinilor, respectarea termenelor limită 

▪ Cunoaşterea proceselor de control al calităţii în învățământul superior 

▪ Abilitatea de a învăţa rapid 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

Alte competenţele informatice: 

▪ bună stăpânire a programelor de birou MS Office Suite (procesor de text: Word, calcul tabelar: Excel, 
software pentru prezentări: Powerpoint, Prezi) 

▪ programare în software-urile: Pascal, Delphi, FoxPro, Visual Basic 

▪ utilizare pachete statistice: SPSS, AMOS, E-views, Stata  

▪ editare foto și grafice: Corel. 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

Conferinţe  

 

Premii 

 

 

 

 

 

▪ Cărți științifice: 2;   

▪ Manuale de specialitate: 2;  

▪ Articole cotate ISI cu FI și AIS  nenul: 4; 

▪ Articol ISI Proceedings: 2;  

▪ Articole indexate în min. 2 BDI: 18. 
 

▪ Membru în echipa de organizare: 2 conferințe internaționale, 1 conferință națională. 

▪  

▪ Premiu pentru rezultatele cercetării acordat de CNCSIS/UEFISCSU - articole ISI (sesiunea de 
competiții 2018: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-216); 

▪ Premiul mare pentru rezultatele remarcabile ale cercetării în cadrul proiectului de cercetare 
postdoctorală POSDRU/159/1.5/S/134197, Partener 3 – Universitatea de Vest din Timișoara 
(Septembrie 2015); 

▪ Premiu pentru rezultatele cercetării acordat de CNCSIS/UEFISCSU - articole ISI (sesiunea de 
competiții 2010: PN-II-RU-PRECISI-2009-3); 

▪ Olimpiadă AFER domeniul E.A.I., locul III, nivel naţional (Piteşti, 2007). 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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    14.11.2019     Conf. univ. dr.  FEDER EMŐKE – SZIDÓNIA 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citări 

 

 

▪ Octombrie 2016 – Decembrie 2016: Expert Mentor proiectul internațional „Climate-KIC Acceleration 
Programme 2016”, finanțat de EIT Regional Innovation Scheme;  

▪ Iulie 2015 – Decembrie 2015: Asistent proiect „Sprijin pentru doctoranzi în domeniul științelor 
economice”, POSDRU/187/1.5/S/155656  

▪ August 2015 – Decembrie 2015: Responsabil practică „Ghidarea performantă a studenților la 
început de carieră - GPS în carieră!”,  POSDRU/189/2.1/G/156385 

▪ Mai 2015 – Septembrie 2015: Organizator evenimente „Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a 
competențelor manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri” - NewBiz, 
POSDRU/176/3.1/S/150300 

▪ 1 Februarie 2011 - 30 Noiembrie 2013: Asistent manager „Asigurarea calităţii în învăţământul 
masteral internaţionalizat: dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul 
European al Învăţământului Superior” - ASIGMA, POSDRU/86/1.2/S/59367 

▪ Iunie 2011 – Septembrie 2012: Expert proiect transfrontalier “Growing New Entrepreneurs” 
HURO/0901/158/2.3.1 (valoare proiect: 153.248 EUR, din care buget UVT: 56.615,1 EUR) 

▪ 2011 – 2012: Grant de cercetare doctorală internațională câștigat prin competiție internațională oferit 
de Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma  

▪ Octombrie 2009: Expert pe termen scurt „Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa 
muncii pentru studenţi”, POSDRU/7/2.1/S/4/2531 
 

▪ citări pe platforma ISI Web of Science: 14 (indice h = 2) 

▪ citări în SCOPUS: 18 (indice h = 3); 

▪ citări conform Google scholar: 119 (indice h = 7). 

Participări la traininguri și 
workshopuri 

▪ Learning module: „Training in Advocacy” - proiect SEE ActiveGovEdu „Opportunities and Challenges 
for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-informed Good Governance Society” 
(Timișoara, Mai 2016);  

▪ Training „Negociatorul” - ASCENDIS (Timișoara, Martie 2016); 

▪ Workshop: „Modele noi de educație în informatică economică impuse de strategia cloud computing 
a UE” – proiect DEZIE „Dezvoltarea si modernizarea curriculei in domeniul Informaticii Economice” 
POSDRU/156/1.2/G/137499 (Timișoara, Aprilie 2015); 

▪ Workshop: „Big data az üzleti életben/ Big data in business” la Universitatea Corvinus (Budapesta, 
26 Noiembrie 2014); 

▪ Workshop: „Metode inovative de restructurare curriculară” – proiect INOVMAN  „Inovarea educației 
universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și 
administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabilă a organizațiilor din România în economia bazată 
pe cunoaștere” POSDRU/156/1.2/G/136372 (Timișoara, Septembrie 2014); 

▪ Workshop: „Scalarea constructelor latente în cercetarea economică” organizat de ECREB 
(Timișoara, Mai 2014); 

▪ Workshop: „Dezvoltarea abilităţilor de formare a unei echipe” livrat de AIMS (Timişoara, Septembrie 
2013) 

▪ Workshop „Aportul unui sistem de învățare bazat pe competențe la creșterea calității în învățământul 
superior” - proiect MECAEV „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul 
masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri” 
POSDRU/86/1.2/S/53849 (Cluj-Napoca, Ianuarie 2013); 

▪ Workshop: „Towards a skills centered higher education system in Romania. European best practices 
in soft skills development” - proiectul „Dezvoltarea sistemului european de management al 
calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale” POSDRU/86/1.2/S/63252 
(Timișoara, Decembrie 2012); 

▪ Şcoala de vară: ECREB Basic Econometrics Summer School - econometrie aplicată în E-views 
(Timișoara, Septembrie 2012);  

▪ Curs: „Managementul calității în învățământul superior” - proiect „Comunitate universitară pentru 
managementul calității în învățământul superior” POSDRU/86/1.2/”S/61959 (Timișoara, Martie 
2012);  

▪ Curs: Autorat științific” - proiect strategic „Doctoratul în școli de excelență” POSDRU/5/1.5/S/2  
(Timișoara, August 2010);  

▪ Școala de vară: “SME’s Growth as a Condition for Success in the EU and the Global Economy” 
(Timișoara și Brescia Italia, 2009);  

▪ Module e-learning: Drept comunitar, Uniunea Europeană (Timişoara, 2009);  

▪ Curs „Multiplikátor Képzési Program”/Program de formare multiplicator în domeniul proiectelor 
europene (Oradea, 2007). 



SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII 
 

PENTRU CALITATEA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL 

FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 
 
 

Stimaţi colegi, 

 

În vederea respectării prevederilor care reglementează alegerea structurilor la nivel de 

facultate în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, subsemnata, conf.univ.dr. FEDER EMŐKE 

- SZIDÓNIA, prin prezenta îmi exprim intenția de a candida pentru calitatea de membru în 

Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, reprezentând Departamentul de 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale. 

Deşi restrâns ca număr, colectivul de cadre didactice pe care îl reprezint coordonează 

domeniul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale, având până în prezent o serie de realizări 

importante, atât în planul activităţii de cercetare ştiinţifică cât şi în plan didactic, ce au contribuit la 

prestigiul academic al facultăţii. Acest colectiv de cadre didactice, are din nou oportunitatea ca prin 

votul dumneavoastră, să fie reprezentat în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor de o persoană care să cunoască, să înţeleagă şi să susţină dezvoltarea continuă a 

programelor de studii potrivit misiunii facultăţii şi universităţii. 

De la absolvirea studiilor universitare şi până în prezent am desfăşurat o intensă activitate 

didactică și științifică în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, în calitate de preparator, asistent, lector, postdoctorand şi 

actualmente conferențiar universitar. În acest interval de timp am fost o persoană dedicată muncii 

profesionale, fiind implicată și în diverse activităţi operațional-administrative, pe linia strategiei de 

internaționalizare în calitate de coordonator departamental Erasmus+, ca membru al Comisiei 

pentru managementul calității, în calitate de membru în Consiliul departamentului și membru în 

Consiliul facultății.  Toate aceste activităţi au contribuit la cumularea competențelor specifice și la 

formarea aptitudinilor organizatorice, de analiză evaluare și soluționare eficientă a problemelor 

apărute, fondate pe principiul corectitudinii, colaborării și respectului reciproc.  

În calitate de membru al Consiliului Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 

şi având în vedere atribuţiile care revin acestui organism de suport decizional şi deliberativ, îmi voi 

îndrepta eforturile spre următoarele deziderate: 

 susţinerea echilibrată a intereselor strategice raționale și obiectivelor de dezvoltare 

viitoare ale programelor de studii şi colectivelor de cadre didactice din cadrul Facultății de 

Economie și de Administrare a Afacerilor;  

 recunoașterea meritelor și valorii reale a cadrelor didactice, alături de sprijinirea lor în 

activitatea de cercetare științifică și de dezvoltare profesională, prin alocarea judicioasă a resurselor 

financiare disponibile în publicarea rezultatelor activității de cercetare în reviste de prestigiu; 

 promovarea și perfecționarea ofertei educaţionale a programelor de studii, adaptate 

mediului educaţional autohton și internaţional, potrivit condițiilor și cerințelor actuale ale pieţei 

muncii; 



 sprijinirea cercetării ştiinţifice trans- şi multidisciplinare la nivelul colectivelor din  

departamente cu domenii de interes similar, având ca scop accesarea de granturi și proiecte de 

cercetare în vederea completării resurselor necesare desăvârșirii actului de cercetare, îmbunătățirii 

condițiilor de cercetare ale cadrelor didactice, respectiv a calității întregului proces de cercetare 

academică; 

 integrarea activității de cercetare a colegilor tineri și a specialiştilor cu valoare recunoscută 

în țară și străinătate în vederea conturării unui model de carieră profesională; 

 extinderea relaţiilor transfrontaliere și internaţionale ale facultăţii, prin sporirea numărului 

de parteneri instituţionali externi, în vederea realizării unor activități, evenimente și proiecte 

comune; 

 asigurarea unor șanse egale și nediscriminante pentru promovare în ierarhia academică a 

cadrelor didactice de valoare, care îndeplinesc real condițiile și criteriile prevăzute de legislația în 

vigoare; 

 dezvoltarea ofertei educaţionale în limbi străine şi a celei de formare continuă; 

 focalizarea eforturilor și valorificarea mai bună a potenţialului intelectual şi de cercetare a 

cadrelor didactice, prin limitarea atribuțiilor personalului facultății la domeniile de competențe 

specifice deținute: raționalizarea responsabilităților administrative ale cadrelor didactice și 

transferarea acestora în sarcina personalului auxiliar. 

 În final, consider că experienţa dobândită până în prezent, în plan educaţional, al cercetării şi 

în gestionarea activităţilor din domeniul universitar, ar putea contribui la perfecționarea activităţii în 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor. 

 

 

Timișoara,                                              Cu considerație, 

14.11.2019                                                                 Conf. univ. dr. Feder Emőke - Szidónia 


