Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

POPOVICI (CARAZEANU) IONELA
Constanta, ROMANIA

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Serviciu: (40-241) 606 434
Serviciu: (40-241) 606 434
icarazeanu@univ-ovidius.ro, carazeanu@yahoo.com
Româna
06.04.1964
F

Experienţa specifică în domeniul •
evaluării şi asigurării calităţii
academice şi managementului
proiectelor specifice
învăţământului superior

2004
membru în comisia interuniversitară - Bucureşti, Cluj– Napoca, Timişoara, Constanţa, pentru
evaluarea, proiectarea şi dezvoltarea planurilor de învăţământ la nivelul studiilor universitare, din
Domeniul Chimiei, în vederea alinierii la prevederile Declaraţiei de la BOLOGNA (Legea 288/2004)
(cf. protocol semnat în 26.10.2004);

•

2009 – participare în programul naţional de training în autorat științific “Doctoratul în şcoli de
excelență” Constanța
2010 – participare la Sesiunea de formare în Managementul universitar, “Standarde de integritate
în invaţământul superior”, Constanţa
2010 – participare la Sesiune de formare în Management universitar, “Marketing universitar”,
Constanța
2011 – participare la Sesiunea de formare Calitate și leadership – training Foresight Strategic
Planning for University Leaders, Bucureşti.
2011 – participare la Sesiunea de formare în Managementul universitar “Managementul
resurselor financiare în învăţământul superior”, Bucureşti

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
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2011 – prezent
Expert evaluator al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământului Superior (ARACIS,
domeniul Inginerie Chimică (C11);
2015 – Expert pe termen scurt – POSDRU/155/1.2/S/141894 - ”Dezvoltarea și consolidarea
culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS”:
2015 – participarea în programul de perfecţionare Managementul Programelor de Studii
Universitare – Adaptarea programelor la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi
crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a
susţine dezvoltarea economică şi socială, POSDRU/156/1.2/G/136858/2015 „MATE-INFO.NET”.
2014 – 2015, coordonarea şi participarea efectivă in procesul de evaluare internă a calităţii din
Universitatea “Ovidius” din Constanţa în calitate de Responsabil Comisia 3, Departamentul
de Asigurarea Calităţii (DACIS) – Evaluarea internă pentru 44 programe de studii (licenţă +
master) din cadrul UOC.
iunie 2017 participant Conferința națională “Oferta educaţională a universităţilor din România
față în față cu nevoile pieței muncii”, organizată de MEN și Academia Română în cadrul
proiectului “Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a
evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, cod SIPOCA 3
noiembrie 2017 participant la sesiunea de formare Standardele pentru evaluarea externă
periodică a domeniilor de studii universitare de masterat
octombrie – decembrie 2017 – curs de instruire Sistemul de Control Intern Managerial
Certificat de absolvire nr.93/17.01.2018

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Februarie 1991 - prezent
Preparator (1991-1992), Asistent universitar (1992-1996), Şef lucrări (1996-2000), Conferenţiar
universitar (2000-2004), Profesor universitar (2004 - prezent)
Activităţi didactice şi de cercetare & Activităţi manageriale/administrative
•
•

2004 – 2008, Şef catedră, Catedra de Chimie; Universitatea „Ovidius” din Constanţa
2003 – 2005 şi 2009 – 2012, Administrator Şef facultate, Facultatea de Fizică, Chimie şi
Tehnologia petrolului, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
2015– prezent, vicepreședinte Societatea de Inginerie Chimica din Romania, filiala Constanța
2016 – prezent, membru în Consiliul Departamentului de Chimie şi Inginerie Chimica, Universitatea
“Ovidius” din Constanţa
2000 – 2008 şi 2014 – prezent, membru în Consiliul Facultatii de Ştiinte Aplicate şi Inginerie,
Universitatea “Ovidius” din Constanţa
2015 – iunie 2016, membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţi (CEAC),
Universitatea “Ovidius” din Constanţa (HS 1147/2015)
iulie 2016 – decembrie 2018, Director Departamentul de Asigurarea Calităţii Învăţământului
Superior (DACIS), Universitatea “Ovidius” din Constanţa (HS 662/01.07.2016)
17.12.2018 - prezent, Director Departamentul de Strategii Academice si de Calitate (DSAC),
Universitatea “Ovidius” din Constanţa (HS 925/13.12.2018)
octombrie 2014 – prezent, membru în Senatul Universitatii “Ovidius” din Constanţa
2016 – prezent, Președinte Comisia permanentă a Senatului pentru Învățământ şi formare continuă,
Universitatea “Ovidius” din Constanţa

•
•
•
•
•
•
•
•

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, B-dul Mamaia 124, 900527 RO Constanţa, România

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învățământ și Cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Noiembrie 1990 – Ianuarie 1991

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Septembrie 1989 – Octombrie 1990

Învăţământ superior
Februarie 1991 - prezent
Preparator universitar, Asistent universitar (1992-1996), Șef lucrări (1996-2000), Conferențiar
universitar (2000-2004), Profesor universitar (din 2004)

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, B-dul Mamaia 124, 900527 RO Constanţa, România
Învăţământ superior

Chimist
Cercetare
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, B-dul Mamaia 124, 900527 RO Constanţa, România
Învăţământ superior

Inginer chimist
Control de calitate - producţie şi analize de laborator
Fabrica de Lianţi şi Azbociment Medgidia, Constanţa, România
Producţie
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 1990 – Ianuarie 1998
Doctor inginer
Chimia silicaţilor şi compuşilor oxidici, Chimie – fizica, Chimia stării solide, Chimia lianţilor anorganici
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, Bucureşti, România
Octombrie 1984 – Iunie 1989
Inginer chimist/Diploma de Licenţă în Inginerie Chimică
Chimie anorganică, Chimie analitică, Chimie organică, Chimie fizică, Chimia fizică a solidelor silicatice
şi oxidice, Chimie tehnologică, Chimia si tehnologia lianţilor anorganici, Chimia şi tehnologia ceramicii,
Chimia şi tehnologia sticlei
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică, Bucureşti, România

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

franceza

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
B2
independent

Utilizator
B2
independent

Utilizator
independent

engleza

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
B2
independent

Utilizator
B2
independent

Utilizator
independent

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

Spirit de echipa, adaptare la medii multiculturale, buna comunicare, participare la evenimente
științifice naționale şi internaționale

Competenţe şi abilităţi sociale

Bun organizator, experienţă în proiecte naţionale şi internationale, membru în comitetele de
organizare ale conferințelor naționale şi internaționale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Sinteza si caracterizarea materialelor anorganice nanostructurate; Utilizarea tehnicilor de analiza a
materialelor anorganice: difractie de raze X, analiza termica complexa, microscopie electronica,
spectroscopie FT-IR şi UV-vis
- Elaborarea de lucrări didactice si științifice:
- 13 cărţi - monografii şi materiale didactice (cursuri universitare şi lucrari de laborator);
- 142 lucrări ştiinţifice publicate în extenso în reviste nationale şi internaţionale (81 în străinătate
din care 35 ISI, 61 în reviste departamentale - BDI);
- 59 lucrări invitate/comunicări ştiinţifice;
- 26 contracte de cercetare-dezvoltare (2 director);
- 165 citări - ISI Web (Researcher ID: B-7044-2011)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare sistemelor de operare Windows şi a unor aplicaţii tipice (Microsoft Office - Word, Excel,
PowerPoint);
cunoaşterea unor pachete de programe matematice şi statistice (Origin)

-

Competenţe şi aptitudini artistice

-
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Editare si evaluare articole stiintifice pentru publicare in reviste nationale si internationale (Editor
asistent (2000-2007) si membru in comitetul stiintific (din 2000) al revistei Analele Universitatii Ovidius,
seria Chimie (indexată Emerging Source Citation Index by Clarivate Analytics - Thomson Reuters);
Referent stiintific al revistelor: Journal of Physical Chemistry/ACS Publication 2007;Materials
Research Bulletin/Elsevier, 2007;Optical Materials/Elsevier, 2008; Journal of the American Ceramic
Society/Elsevier, 2008;Materials Chemistry and Physics/Elsevier, 2008
Membru in comitetele stiintifice ale Conferintelor nationale si internationale
Referent stiintific al unor monografii și cursuri universitare
Da (categoria B)
Researcher ID: B-7044-2011 (http://www.researcherid.com/rid/B-7044-2011)
http://orcid.org/0000-0002-4251-3723
Scopus Author ID: 8892025800
https://scholar.google.ro/citations?user=S76s14sAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Ionela_Carazeanu_Popovici
Membru in: American Nano Society, Societatea de Chimie din Romania, Societatea de Chimie
Analitica din Romania, Eurachem Romania, ASIAR, Societatea de Inginerie Chimica din Romania

Iunie 2019
Prof. univ. dr. ing. IONELA POPOVICI (CARAZEANU)
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