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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ţevy, Ionel 
Adresă(e) Departamentul de Matematică şi Informatică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Splaiul 

Independenţei nr. 313, sect. 6, România, 060042 

Telefon(oane) 021-7777898 Mobil: 0723055752 

E-mail(uri) tevy@mathem.pub.ro 

Data naşterii 1946, septembrie, 16 
  

  

Domeniul ocupaţional     Pensionar;  Cadru didactic asociat în învăţământul superior 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Aprilie 2012 - 

Funcţia sau postul ocupat Pensionar;  cadru didactic asociat,  plata cu ora 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs şi seminar, cercetare ştiinţifică - analiză matematică, aplicaţii ale analizei reale, sisteme 
dinamice, matematici aplicate, prognoză matematică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sect. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  tehnic superior 

Perioada Octombrie 2008 – Martie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs şi seminar, îndrumare lucrări de licenţă şi dizertaţie, cercetare ştiinţifică - analiză 
matematică, aplicaţii ale analizei reale, prognoză matematică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sect. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  tehnic superior 

Perioada Octombrie 1990 - Septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs şi seminar, cercetare ştiinţifică - analiză matematică, matematici speciale, matematici 
superioare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sect. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  tehnic superior 

Perioada Octombrie 1978 - Septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs şi seminar, cercetare ştiinţifică – analiză matematică, matematici speciale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sect. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  tehnic superior 

Perioada Mai 1975 – Septembrie 1978 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică – modelare matematică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Textile, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 1, sect. 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică tehnologică 

Perioada Noiembrie 1969 – Aprilie 1975 
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Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică – matematică, teoria funcţiilor 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Matematică al Academiei, Calea Griviţei nr. 21, sect. 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică fundamentală 
 

Educaţie şi formare  
 

Perioada Februarie 1971 – Martie 1975 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Funcţii de variabilă reală, topologie generală, măsură şi categorie, mulţimi analitice şi proiective, 
recursivitate / cercetare ştiinţifică, învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Matematică – Mecanică a Universităţii din Bucureşti 

Perioada Octombrie 1964 – Iulie 1969 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în Matematică, specialitatea Analiză Matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză matematică reală şi complexă, algebră, geometrie analitică şi diferenţială, analiză funcţională, 
istoria şi fundamentele matematicii / cercetare ştiinţifică, învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Matematică – Mecanică a Universităţii din Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare excelenta, capacitate de adaptare la diverse medii sociale. Membru al unor societaţi 
ştiinţifice: naţionale: Societatea de Ştiinţe Matematice din România; internaţionale:  Balkan Society of 
Geometers. Referent ştiinţific la Buletinul Ştiinţific al UPB. Recenzent la revista Mathematical 
Reviews. . Referent ştiinţific al unor manuale, tratate şi monografii. Membru în comisie de doctorat în 
UPB. Membru în comisii de admitere în UPB. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Director (responsabil) a 4 granturi (contracte) de cercetare; îndrumător de an la Facultatea IMST; 
preşedinte de comisie de bacalaureat (27 de comisii); editor-in-chief al revistei Journal of Advanced 
Mathematical Studies. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Sisteme audio – video  – competenţe şi aptitudini dobândite în timpul liber. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Folosirea soft-urilor Microsoft Office, Latex, Maple, Mathematica, Mathcad 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică clasică, film, fotografie – competenţe şi aptitudini dobândite în timpul liber. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Gastronomie, turism 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Activitate ştiinţifică 14 manuale şi monografii;  52 articole şi comunicări (12 ISI). 

05.05.2017 


