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INFORMAŢII PERSONALE Șipoș Ciprian Alexandru  
 

  

 Timişoara, Jud. Timiş, România 

 0256.592.568      

 ciprian.sipos@e-uvt.ro  

https://feaa.uvt.ro/ro/vezi-profil-utilizator/ciprian.sipos    

Naţionalitatea Român  

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

  
POZIȚIA VIZATĂ Membru în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, 

mandatul 2020 - 2024 

2012 – 2016; 2016 - prezent Membru în Consiliul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  

Str. J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Timişoara, 300115 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Elaborarea și aprobarea strategiilor de dezvoltare a activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică din 
cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

2012 - prezent Coordonator Programe de Masterat în cadrul Facultăţii de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  
Str. J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Timişoara, 300115 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Şcolii de Masterat a FEAA, 
care cuprinde 20 de programe de master, structurate pe 8 domenii de specialitate 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

2006 - prezent Conferenţiar Universitar Doctor 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  

Str. J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Timişoara, 300115 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Titular al cursurilor şi seminariilor la ciclul de licență și masterat la diverse discipline din aria de 
specialitate Statistică și Econometrie, activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul a diverse 
granturi şi proiecte de cercetare, publicarea de cărți și lucrări ştiinţifice în domeniul de specialitate 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

2002 -2006 Lector Universitar 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  

Str. J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Timişoara, 300115 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Titular al cursurilor şi seminariilor la ciclul de licență și masterat la diverse discipline din aria de 
specialitate Statistică și Econometrie, activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul a diverse 
granturi şi proiecte de cercetare, publicarea de cărți și lucrări ştiinţifice în domeniul de specialitate 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

https://feaa.uvt.ro/ro/vezi-profil-utilizator/ciprian.sipos
https://feaa.uvt.ro/ro/
https://feaa.uvt.ro/ro/
https://feaa.uvt.ro/ro/
https://feaa.uvt.ro/ro/
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2000 - 2002 Asistent Universitar 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  

Str. J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Timişoara, 300115 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Titular al seminariilor la ciclul de licență la diverse discipline din aria de specialitate Statistică și 
Econometrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, publicarea de cărți și lucrări ştiinţifice în domeniul de 
specialitate 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

1997 - 2000 Preparator Universitar 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor,  

Bv. Pârvan, Nr. 4, 300223 
https://feaa.uvt.ro/ro/ 

 ▪ Titular al seminariilor la ciclul de licență la diverse discipline din aria de specialitate Statistică și 
Econometrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, publicarea de cărți și lucrări ştiinţifice 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior și cercetare 

 
 

2013 - prezent Membru ARACIS 
 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) 

http://www.aracis.ro 
 

▪ Evaluarea, acreditarea și autorizarea temporară a învățământului superior din România 
 

Tipul sau sectorul de activitate Asigurarea calității în învățământul superior 
 

 

2009 - prezent Membru al “European Real Estate Society” -  ERES 

 European Real Estate Society – ERES 
https://www.eres.org/  

 ▪ Schimb internaţional de experienţă profesională, didactică şi de cercetare în domeniul administrării şi 
evaluării proprietăţilor imobiliare 

 
Tipul sau sectorul de activitate Evaluare şi administrare proprietăţi imobiliare 

 
 

2009 - 2012 Membru al “Royal Institute of Chartered Surveyors” -  RICS 

 Royal Institute of Chartered Surveyors – RICS – London, UK 
https://www.rics.org/eu/  

 ▪ Activităţi specifice de evaluator la nivel internaţional, schimburi academice internaţionale în domeniul 
evaluării proprietăţior imobiliare 

 
Tipul sau sectorul de activitate Evaluare şi administrare proprietăţi imobiliare 

 
 

2009 - 2016 Membru al “Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România” -  ANEVAR 

 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR 
http://site2.anevar.ro/  

 
▪ Activităţi specifice de evaluator proprietăţi imobiliare (EPI) 

 
Tipul sau sectorul de activitate Evaluare proprietăţi imobiliare 

https://feaa.uvt.ro/ro/
https://feaa.uvt.ro/ro/
http://www.aracis.ro/
https://www.eres.org/
https://www.rics.org/eu/
http://site2.anevar.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

2015 Certificat de Absolvire a Programului Postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă ”Cercetare ştiințifică avansată (pentru Ştiinţele Educaţiei)” 

 Universitatea de Vest din Timişoara / UNIVERSITARIA - școală de didactică universitară și cercetare 
științifică avansată 

 Modulul Cercetare Ştiinţifică Avansată: 

▪ Deontologia cercetării și logica discursului științific; 

▪ Vizibilitatea internațională a produselor cercetării – revistele cotate ISI; 

▪ Managementul proiectelor și granturilor de cercetare; 

▪ Metode de cercetare și interpretarea statistică a datelor. 
  

2012 Certificat de Absolvire al Programului de specializare pentru ocupația Dezvoltator 
de E-Learning 

 S.C. ELEARNING & SOFTWARE, Arad 
 ▪ Competenţe avansate în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice pe platforme de tip e-

learning 
  

2005 Certificat de Absolvire al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 Universitatea de Vest din Timişoara 
 ▪ Competenţe avansate în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice în învăţământul superior 
  

1997 - 2002 Diploma de Doctor în Economie, domeniul Finanţe 
 Universitatea de Vest din Timişoara 
 ▪ Competenţe de cercetare ştiinţifică avansată în domeniul fundamental Științe Economice 
  

Martie - Mai 2002 Stagiu pregătire doctorat în străinătate 
 Nottingham Trent University, Marea Britanie 
 ▪ Pregătire avansată în cercetarea doctorală în cadrul unui program internațional  finanţat de Banca 

Mondială 
  

1995 -1996 Diploma de Master/Studii Aprofundate 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 ▪ Competenţe de cercetare ştiinţifică avansată în domeniul Finanțe, specialitatea ”Fiscalitate” 
  

1990 -1995 Diploma de Licenţă 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 ▪ Competențe conform foii matricole pe 5 ani de studii / Specializarea ”Finanţe-Credit” 
  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
C1: Utilizator 
experimentat  

C1: Utilizator 
experimentat 

C1: Utilizator 
experimentat 

C1: Utilizator 
experimentat 

C1: Utilizator 
experimentat 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Abilităţi de comunicare socială, creativitate,spirit de echipa, abilitate de a lucra cu persoane din 
diverse medii sociale şi culturale, la nivel naţional şi internaţional 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
   

   
      Timișoara,  
12 Noiembrie 2019 

 

    Șipoș Ciprian Alexandru, 
                               

 
       

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Spirit organizatoric dovedit în cadrul organizaţiei, flexibilitate, adaptabilitate, capacitate de comunicare 
seminificativă, abilităţi în stabilirea de relaţii de colaborare în plan naţional şi internaţional, experiență 
în comunicarea cu grupuri țintă 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Transferul de cunoștințe de specialitate către studenți/alte categorii de educabili 

▪ Colaborare în echipe de cercetare, granturi, proiecte naționale și internaționale 

▪ Susținerea de conferințe pe diverse teme de specialitate, la nivel național și internațional 

▪ Evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

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

 ▪ Abilităţi avansate în utilizarea Windows, Microsoft Office, programe de prelucrare computerizată a 
datelor statistice 

Alte competenţe  ▪ Abilităţi în desfăşurarea de activităţi colaborative, abilităţi decizionale 

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

▪ Autor/Coautor a 12 cărţi de specialitate şi manuale didactice 

▪ Coautor a 3 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI cu factor de impact și AIS 
mai mari ca zero 

▪ Autor/Coautor a 19 lucrări de specialitate publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale 
recunoscute 

▪ Autor/Coautor a alte peste 50 de lucrări publicate în reviste și volume de conferințe științifice 
naţionale şi internaţionale, din țară și din străinătate 

▪ Participant la 35 de conferințe internaționale și 16 conferințe naționale, desfășurate în țară sau în 
străinătate 

▪ Membru în 14 granturi/contracte/proiecte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie naţională și 
internațională 

▪ Membru în comitetele științifice/de organizare a 17 conferințe naționale și internaționale din țară și 
străinătate 

▪ Membru în Board-ul Editorial a 3 reviste de specialitate indexate BDI și reviewer la 7 reviste 
naționale și internaționale de prestigiu 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


1 
 

 

 

SCRISOARE DE MOTIVARE 
 

 

Subsemnatul, ȘIPOȘ Ciprian Alexandru, conferențiar doctor în cadrul 

Departamentului de Economie și Modelare Economică al Facultății de Economie și 

de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, în baza Legii nr. 

1/2011 și a Regulamentului cuprinzând Metodologia privind alegerile structurilor și 

funcțiilor de conducere ale Universității de Vest din Timișoara pentru mandatul 

2020-2024, supun atenției dvs. candidatura mea pentru un mandat de membru în 

Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, ca reprezentant al 

Departamentului de Economie și Modelare Economică. 

În primul rând, doresc să menționez că am beneficiat de o pregătire 

profesională de excepție în cadrul facultății noastre, fiind absolvent al specializării 

”Finanțe-Credit”, promoția 1995 și al programului de master ”Fiscalitate”, 

promoția 1996, iar în anul 2002 am obținut titlul de Doctor în Economie – 

domeniul Finanțe. 

Activitatea mea profesională, desfășurată începând cu anul 1997, este legată 

în exclusivitate de facultatea noastră, în cadrul acesteia deținând pe rând gradele 

didactice de preparator, asistent, lector și, din anul 2006 până în prezent,  pe cel de 

conferenţiar. În toată această perioadă am predat cursuri şi seminarii la toate cele 

trei cicluri de învățământ superior, am fost implicat în diverse granturi, contracte 

sau proiecte de cercetare științifică, am participat sau am fost membru în comitetul 

de organizare/științific la numeroase conferinţe, congrese şi simpozioane ştiinţifice 

naționale și internaționale, organizate în țară sau în străinătate, precum și membru 

în numeroase comisii de îndrumare pentru doctorat.   

Experiența profesională acumulată în cei peste 22 ani de activitate 

academică a contribuit la obținerea de aptitudini și abilități în organizarea și 

coordonarea a diverse activități de cercetare sau administrative din cadrul 

catedrelor/departamentelor din care am făcut parte, precum și la nivelul facultății. 

Aceste aptitudini și abilități au fost probate de-a lungul timpului prin implicarea în 

buna desfășurare a activităților didactice și de cercetare științifică la nivelul 

facultății noastre în calitate de membru al Consiliului FEAA în mandatele 2012 – 

2016, 2016 – prezent, precum și de Director al Programelor de Masterat din cadrul 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor.  

Nu în ultimul rând, sunt o persoană dinamică, responsabilă, cu aptitudini 

foarte bune de comunicare, spirit organizatoric, dovedind în activitatea desfășurată 

capacitate de adaptare și flexibilitate în decizii. 
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În intenția de a deveni membru al Consiliul Facultății de Economie și de 

Administrare a Afacerilor, ca reprezentant al Departamentului de Economie și 

Modelare Economică, în mandatul 2020 – 2024 îmi propun următoarele obiective 

principale: 

 Susținerea în continuare în Consiliul Facultății a domeniilor de studii la 

ciclurile de licență, masterat, doctorat gestionate de către Departamentul de 

Economie și Modelare Economică și a deciziilor luate în cadrul acestuia, în 

concordanță cu strategiile de dezvoltare ale celorlalte departamente și ale 

facultăţii în ansamblul său; 
 

 Consolidarea tuturor specializărilor existente la ora actuală în oferta 

facultății la ciclurile de licență, masterat, doctorat pentru a asigura programe 

educaționale cât mai variate studenților noștri, la toate formele de 

învățământ;  
 

 De asemenea, consider foarte oportună consolidarea și dezvoltarea 

specializărior în limbi străine, atât la ciclul de licență, cât și la cel de master; 
 

 Continuarea susținerii implementării unor modalități de remunerare cât mai 

motivante a cadrelor didactice, în concordanță cu performanțele obținute, 

pornind de la premisa că în învățământul superior resursa cea mai 

importantă este cea umană;  
 

 Dezvoltarea activității de cercetare științifică prin stimularea performanțelor 

științifice și crearea unui cadru instituțional care să susțină pe termen lung 

poziționarea facultății noastre în topul clasamentelor de profil; 
 

 Susținerea strategiilor de creștere a vizibilității internaționale a facultății și 

dezvoltarea în continuare a relațiilor cu facultăți europene de renume, 

precum și consolidarea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu facultățile 

de profil ale universităților de prestigiu din țară; 
 

 Susținerea și dezvoltarea activității de accesare a unor surse de finanțare 

alternative, din fonduri europene și nu numai, ținând seama de contextul 

legislativ actual. 

Având în vedere motivațiile și dezideratele prezentate succint în cadrul 

acestei scrisori, îmi depun candidatura pentru obținerea calității de membru al 

Consiliului Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea 

de Vest din Timișoara, în mandatul 2020 - 2024. 

     

     Timișoara,                                      Conf. Univ. Dr. Șipoș Ciprian Alexandru, 

12 noiembrie 2019                           



 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

Subsemnatul Șipoș Ciprian Alexandru,  

 

                    candidat pentru un mandat de membru în Consiliul Facultății 

de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara 

aferent perioadei 2020–2024, declar pe proprie răspundere că nu am fost 

lucrător sau colaborator al securității. 

 

 

Data:                                                                             Semnătura, 

 12 Noiembrie 2019                                                                      


