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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume HURDUZEU NICOLAE 

E-mail(uri)  nicolae.hurduzeu@e-uvt.ro  

  

Naţionalitate Română 

  

Funcția / Locul de muncă  Lector dr./ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada    2007 – present 

Funcţia sau postul ocupat    Lector dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea cursurilor si seminariilor de Didactica istoriei, Didactica 
domeniului, Managementul clasei, Educatie interculturală, coordonare 
Practică pedagogică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate didactică  

Experienţa profesională  

Perioada    2003 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat    Lector univ. drd 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Susţinerea cursurilor şi seminariilor de Istoria românilor şi metodica 
predării ei, Educaţie civică, Limba germană, coordonare Practică
pedagogică 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare 
de Institutori  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate didactică 

Experienţa profesională  

Perioada   2001 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent univ drd 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Susţinerea cursurilor şi seminariilor de Istoria românilor şi metodica 
predării ei, Limba germană – curs practice 



Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare 
de Institutori  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate didactică 

Experienţa profesională  

Perioada   1998 –  2001  

Funcţia sau postul ocupat   Profesor 1 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Susţinerea orelor de Istorie, Limba germană, Educaţie civică 

Numele şi adresa angajatorului   Şcoala cu cls. I-VIII Valea Timişului, Jud. Caraş Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Activitate didactică 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada    2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire- Studii postuniversitare de perfecţionare: 
Management organizaţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management organizational, Comportament organizaţional, Schimbare 
organizaţionala, Managementul resurselor umane, Metode si tehnici de 
dezvoltare organizationala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, CECIDD 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97) 

Educaţie şi formare  

Perioada  1999 – 2006

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor –   „Concepţia despre viaţă şi moarte 
reflectată în ritualurile funerare din Dacia Romană”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 
Istorie 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97) 

Educaţie şi formare  

Perioada   1998 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de Studii  Aprofundate - Studii Aprofundate, „Istoria provinciilor 
sud-est europene” 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istoria provinciilor sud-est europene, Patristică, Istoria veche a 
României, Istoria Daciei romane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 
Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97) 

Educaţie şi formare  

Perioada   1994-1998  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de licenţă – Istorie – Limba germana 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Istoria Românilor, Istoria universală, Psihologie, Practică pedagogică, 
Metodica predării istoriei, Pedagogie, Metodica predării limbii germane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 
Istorie, 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97) 

Educaţie şi formare  

Perioada   1990-1994  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Matemetică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic Traian Doda din Caransebeş 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

  5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare,  Abilităţi de muncă în echipă - competenţe 
dobândite în practica educaţională, dar reprezintă şi calităţi personale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 2015-2019 – Membru în Senatul UVT din partea DDDP 
 2008 – 2015 – Membru în consiliul DPPD 
 2008 – 2012 – Cancelar DPPD 
 2005 – 2008 - Responsabil, pe Universitatea de Vest din Timişoara, al 
Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR) 
 



  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Aplicaţii Windows, Microsoft Office, Excell, Power Point, Internet 
Explorer  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  2019                 - Membru în Societatea istoricilor bănățeni 
 2000                  - Gradul definitiv, Universitatea de Vest din Timişoara  
 1999                  - Arheolog specialist  
 1999                  - Membru al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie în 

cadrul Universităţii de Vest 
 1998                  - Membru în colectivul de cercetare al şantierelor 

arheologice Tibiscum, Mehadia şi Dalboşeţ 

   

Permis(e) de conducere Categoria B  

  

  
  

            
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCRISOARE DE MOTIVAŢIE 
 
 
 Prin prezenta, subsemnatul, Nicolae HURDUZEU, depun candidatura 

pentru funcţia de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara (UVT) 

pentru locul atribuit Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(DPPD). 

 Motivez această intenţie prin următoarele: 

 Sunt angajat al UVT de 18 ani. În primii 6 ani am activat în cadrul 

Departamentului Colegii Universitare de Institutori, iar în calitate de director de 

program al Colegiului Universitar din Caransebeș împreuna cu echipa 

managerială a departamentului am acreditat secția din Caransebeș. În cei 12 ani 

în care am activat în cadrul DPPD am fost membru activ al Consiliului DPPD, 

responsabil cu managementul calității în DPPD, cancelar al DPPD precum și 

locțiitor al directorului DPPD fiindu-mi delegate atribuțiile directorului DPPD 

inclusiv în Senatul UVT iar din 2015 am fost membru în Senatul UVT. Din 

aceste poziții am participat direct alături de ceilalți colegi la implementarea 

planurilor strategice și operaționale ale DPPD. 

 Am absolvit Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie, secţia Istorie-

Germană, din cadrul UVT, urmată de un doctorat în Istorie. Am mai urmat un 

curs postuniversitar de management organizaţional. Prin specificul 

departamentului în cadrul căruia activez m-am dedicat formării inițiale și 

continue a personalului didactic (preuniversitar și universitar) iar în Senat am 

făcut parte din Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a 

cadrelor didactice. Din această postură, ținând cont de experiența acumulată, 

consider că pot contribui la dezvoltarea UVT pe această coordonată în 

conformitate cu atribuțiile Senatului UVT.  



 Personal, cred că sunt o persoană dinamică, cu bune abilități de 

comunicare, cunoscătoare a legislației din domeniul în care activez, capabilă să 

lucreze în condiţii de stres, cu capacitate de a oferi suport, cu o relaționare 

deschisă și eficientă cu toate structurile instituționale dar mai presus de orice 

dedicată profesiei și organizației în care lucrez și intenționez să activez și de 

acum înainte. 

 Consider că cele de mai sus, precum și implicarea nemijlocită în toate 

activitățile DPPD dar și respectul față de respectarea principiilor, normelor și 

metodologiilor, alături de experienţa de lucru în echipă și de coordonare de 

echipe de lucru sunt argumente suficiente care mă recomanda pentru a 

reprezenta DPPD în Senatul UVT. 

 

 

Timişoara, 14.11.2019   Lector univ. dr. Nicolae HURDUZEU 

         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Declaraţie 
 

 

 Subsemnatul Nicolae HURDUZEU, lector dr. în cadrul Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Vest din Timişoara, 

declar pe propria răspundere că nu am colaborat cu Securitatea. 

 
 
Timişoara, 14.11.2019 
 
 

 Lector univ. dr. Nicolae HURDUZEU 
         

 
 
 

 


