
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, Dan Radu Moga, titular al Departamentului de Design si Arte Aplicate, 

domiciliat în Timisoara strada Aurelianus nr 2, declar pe propria raspundere ca nu am 

colaborat cu organele si institutiile securitatii. 

 

 

 

 

 

 

Timisoara,  

14.11.2019     

 

 

 

 

 

 

       Dan Radu Moga 

 

 



Scrisoare de motivare a candidaturii pentru un mandat de membru in  

Senatul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul Moga Dan Radu, Conferentiar universitar in cadrul departamentului 

de Design si Arte Aplicate a Facultatii de Arte si Design, am fost implicat in activitatile 

manageriale si academica ale departamentului Design şi Arte Aplicate in perioada 2015-

2019. În această perioadă am deţinut funcţia de conducere în calitate de Director de 

Departament. Direcţiile de dezvoltare în ceea ce priveşte activitatea de cercetare şi creaţie 

in cadrul domeniului arte vizuale, a reprezentat o prioritate a mandatului. Am reusit 

infiintarea parteneriatelor cu entitati private si publice din zona industriilor creative, am 

dezoltat aceste parteneriate sub forma oportunitatilor de practica pentru studenti, a 

cadrelor formale de concursuri profesionale studentesti şi nu în ultimul rând al lucrărilor 

de licenţă şi dizertaţie în parteneriat cu firmele interesate.  

 Doresc sa continui eforturile de asezare pe baze firesti, proprii, a activităţii de 

cercetare si creaţie a studenţilor din domeniile vocaţionale, tinând cont de natura aparte a 

acestuia. Sunt interesat de activitatea de normare si reglementare a productiei artistice 

studentesti in universitatea noastra, în contextul legislaţiei si prevederilor existente. 

 Dezvoltarea pachetelor procedurale si normative in vederea amorsării 

parteneriatelor cu industriiile creative pentru cresterea potentialului si dezvoltarea 

infrastructurii centrelor de cercetare si creatie artistica existente reprezinta, deasemenea o 

prioritate pentru viitorul meu mandat de membru al Senatului Universităţii de Vest din 

Timişoara. 

 

 Ţinând cont de cele de mai sus, îmi exprim intenţia de a candida pentru un mandat 

de membru în Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. 

 

 

Timisoara,  

14.11.2019     

 

 

 

 

 

 

       Dan Radu Moga 
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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Moga Dan - Radu 

Adresă(e)   

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) dan.moga@e-uvt.ro     danradumoga@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 
 

1994- prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs , seminarii, lucrări progame analitice, coordonare activităţi universitare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Pârvan nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii  Cadru didactic universitar 

  

Perioada 2015-prezent 

Functia Director, Departamentul de Design si Arte Aplicate, Facultatea de Arte si Design 

Tipul activitatii Management academic 

  

Perioada 2008-2012 

Funcţia   Prorector,  Universitatea de Vest din Timişoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Suport pentru management academic. Comunicare și imagine universitară.   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Pârvan nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii  Management academic  

  

Perioada 2004-2008 

Funcţia  Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Arte şi Design 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea sedintelor de consiliu profesoral, comunicare institutionala, relatii internationale ale 
facultatii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Pârvan nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii  Management academic  

mailto:dan.moga@e-uvt.ro
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Perioada 1994-2013 

  

Perioada 1992-1994 

Post medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale medic 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal Timişoara 

Tipul activităţii  Medic, medicina generala 

  

Educaţie şi formare 
profesională 

 

 

Perioada 2002 - 2005 

Calificarea  Dezvoltare curriculara  

Competenţe profesionale dobândite Dezvoltare curiculara in domeniul studiilor de securitate 

Numele şi tipul instituţiei furnizoare de 
formare 

Consiliul Britanic 

  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale/Diploma de Doctor în domeniul Ştiinţe Medicale  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină legală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

  

Perioada 1995-1998 

Calificarea / diploma obţinută Ştiinţe Politice-Studii europene/Diplomă de Studii Academice Postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii europene comparative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

  

Perioada 1986-1992 

Calificarea / diploma obţinută Medic/ Diploma de studii universitare în medicină 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

  

Competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Germană   B1  B1  B1  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare obţinute prin experienţa activităţilor în comunitatea academică. 
  

Competenţe  manageriale Organizre activităţi departament, comunicare institutionala. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Redactare şi editare text - imagine, procesare text – imagine, grafică asistată, grafică 3D, mixare 
video.  

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1991. 

 
 

  

 
 

 

 

 
Dan Radu Moga 

 

 


