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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Postolache Mihai 

Adresă(e) Bd. Mihai Bravu, 47-49, Bl. P16-P16A, Ap. 89 

Telefon(oane)  Mobil: 0722 798 417 

Fax(uri)  

E-mail(uri) emscolar@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 25 aprilie 1955 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1979-1990 

Funcţia sau postul ocupat matematician, matematician principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale proiectare centrale nuclearo-electrice 

Numele şi adresa angajatorului   ISPE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare-proiectare-dezvoltare 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat   asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   predare seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactic 

Perioada 1993-1997 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale curs, seminar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  didactic 

Perioada 1997-2001 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale curs, seminar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  didactic 

Perioada 2001-prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale curs 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  didactic 

Educaţie şi formare  
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Perioada 1975-1979 

Calificare/ diploma licenţiat în matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

analiză matematică, cercetări opreationale, algebră, geometrie, programare liniară, baze de date 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

în primele trei din ţară 

Perioada 1982-1988 

Calificare/ diploma inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

arhitectura calculatoarelor, gestionare software reţele, programare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

în primele zece 

Perioada 1990-1992 

Calificare/ diploma doctor în matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

sisteme dinamice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj 

Perioada 2012-2013 

Calificare/ diploma abilitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

analiză neliniară, optimizări neliniare, metode geometrice în fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

  

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 engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba franceză   C1  C1  C1  C1  C1 

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

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

director departament cu competenţele şi aptitudinile aferente 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

LaTeX, Word, Maple, Internetexplorer 

  

  

  

Permis(e) de conducere B 
  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

