Curriculum vitae
Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume

AGHEORGHIESEI (CORODEANU) DANIELA-TATIANA

Functia sau postul ocupat

Profesor universitar doctor

Adresă loc de muncă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor, Bdul. Carol I, nr. 22, Iaşi,
România

Telefon(oane)

Fix: 0232 201445

Fax(uri)

0232 217000

E-mail(uri)

dtc@uaic.ro, d_corodeanu@yahoo.com, daniela.agheorghiesei@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

22 februarie 1971

Sex

Feminin

Expertiză

Management, Etică Organizațională (Etică în afaceri, Etică în administrație
publică), CSR, Antreprenoriat (teză de doctorat cu titlul ”Comportamentul și
performanța întreprinzătorului român”), Retail (Merchandising)

EDUCAŢIE
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Mobil: 0723701034

ŞI

Perioda

din 16 februarie 2015-prezent

Functia sau postul ocupat

Profesor universitar doctor

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si activitate didactică şi de cercetare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi

Tipul activității sau sectorul de activitate didactică şi de cercetare, Management, Merchandising, Etică în
activitate
afaceri/Etică în Administrația Publică
Perioda

din 2007-16 februarie 2015

Functia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar doctor

Principalele
activității
responsabilități

si activitate didactică şi de cercetare

Numele si adresa angajatorului

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
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Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi
Tipul activității sau sectorul de activitate didactică şi de cercetare, Management, Merchandising, Etică în
activitate
afaceri/Etică în Administrația Publică
Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioda

din 25.11.2014 - prezent

Functia sau postul ocupat

Responsabil adjunct, Extensiunea UAIC la Bălți

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Activități de organizare- coordonare
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioada

2013-2015

Functia sau postul ocupat

Expert și membru al echipei tehnice

Principalele
activității
responsabilități

si Participare la implementarea activităților din proiect (comunicare internă cu
membrii echipei tehnice, comunicarea cu partenerii din proiect privind
elaborarea fișelor de disciplină, întocmirea dosarului de acreditare)

Numele si adresa angajatorului

Proiect internațional - N° 544191 Tempus-1-2013-1-PT « Licence-Master
professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de
l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie (LMPH ) »

Perioada

din august 2015-decembrie 2016

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Activități specifice proiectului cu implicarea tinerilor absolvenți antreprenori
(comunicare, formare, workshopuri)
Proiect internațional Expert - TEMPUS Entrepreneur Alumni NETwork
(EANET), the European Commission’s Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA). The Grant Agreement (544521-TEMPUS-1-20131-DE-TEMPUSSMHES)

Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioada

iulie 2015

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Formare
POSDRU/159/1.5/S/132400, Titlul proiectului: “Tineri cercetători de succes –
dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi
internaţional”, Fondul
Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în
sprijinul cercetării”

Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat

28-30 aprilie 2015
Lector de curs
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Principalele
activității
responsabilități

Numele si adresa angajatorului

si Mobilitate de predare prin programul Staff Exchanging Programme, ERASMUS,
Susţinere ore de curs, tema „Ethics management and building trust with
stakeholders”
Arteveldehogelschool University College, Gent, Belgia

Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioda

ianuarie-iulie 2015

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități

si Formarea cadrelor didactice

Numele si adresa angajatorului

Expert pe termen scurt - POSDRU/157/1.3/S/134267, „Perfecţionarea cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie”,
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea
resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

Tipul activității sau sectorul de Educație adulți
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

28 aprilie -1 mai 2014
Lector de curs
si Mobilitate de predare prin programul Staff Exchanging Programme, ERASMUS,
Susţinere ore de curs, tema „Ethics management – an organizational approach”
Arteveldehogelschool University College, Gent, Belgia

Tipul activității sau sectorul de Educație, Învățământ superior
activitate
Perioda

din iuie 2014

Functia sau postul ocupat

Formator CNFPA (certificat din 2009)

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Formare adulți, Cod COR: 242402
Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Tipul activității sau sectorul de Educație adulți
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

septembrie 2010- martie 2013
Cercetător post-doctoral
si Studii post-doctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași

Tipul activității sau sectorul de Cercetare- învăţământ superior, POSDRU/89/1.5/61879
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

1 decembrie 2012-28 februarie 2013
Stagiu de cercetare
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Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si activități de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării în domeniul eticii
politicilor de sănătate
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane” Iași, Filiala Iași a
Academiei Române

Tipul activității sau sectorul de Activitate de cercetare post-doctorală
activitate
Perioda

din 2008-prezent

Functia sau postul ocupat

Tutore Master Management turistic şi hotelier (sistem Bologna)

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Activităţi de organizare/coordonare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi

Tipul activității sau sectorul de activitate didactică
activitate
Perioda

22.02. 2007-20.10. 2011

Functia sau postul ocupat

Membru, Vicepreşedinte (numire 01.08.2008) Comisia de Etică pentru cercetare,
dezvoltare tehnologică şi inovare, domeniul Ştiinţe socio-umane

Principalele
activității
responsabilități

si Participare la crearea codului de etică pentru comisie, participare la întrunirile de
evaluare şi jurizare pentru cazurile de încălcare a eticii în domeniul cercetării
ştiinţifice; alte responsabilităţi şi activităţi de analiză şi monitorizare a
problemelor de etică în domeniul respectiv
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Numele si adresa angajatorului
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării
Tipul activității sau sectorul de Etica în cercetarea ştiinţifică, domeniul Ştiinţe socio-umane
activitate
Perioda

iulie 2014

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități

si Formare, Etică în cercetare

Numele si adresa angajatorului

POSDRU/159/1.5/S/133391 - „Programe doctorale şi post-doctorale de
excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în
domeniile Ştiintele Vieţii, Mediului şi Pământului”, Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul
Social European, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”

Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioda

2013-2014

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen lung și membru în echipa de implementare

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si Formare și activități de coordonare-implementare
POSDRU/86/1.2/S/58160, ”Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoștințe
pentru imbunatățirea managementului universităților economice, în contextul
noului Cadru Național al Calificărilor din Invățământul Superior” (SIMCE),
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară: 1. „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii
economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie
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1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioda

2013-2014

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități
Numele si adresa angajatorului

si cercetare
POSDRU/86/1.2/S/60072 – ”Creşterea calităţii programelor de masterat în
administraţie publică”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 , Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”

Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioda

2011-2013

Functia sau postul ocupat

Expert inovare

Principalele
activității
responsabilități

si Realizarea de analize SWOT, identificarea de bune de practici de inovare la
nivelul regiunii Nord-Est, și promovarea de bune de practici de inovare către
partenerii din proiect, identificarea de bune de practici de inovare la partnerii din
proiect posibil de aplicat la nivelul regiunii Nord-Est

Numele si adresa angajatorului

Programul multianual de cooperare interregională INTERREG IV C (20102012), (contract nr. 79.290/20.09.2011) - ”ERMIS”, beneficiar Municipiul Iași

Perioda

2009-2011

Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități

Expert pe termen scurt
si Formularea grilei de calificări Programul de studii Managemet (nivel Licență) și
Programul de studii Management Turistic și Hotelier (nivel Master)

POSDRU/2/1.2/S/2 - Fondul Social European proiectul “Dezvoltarea unui sistem
operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România - DOCIS”
coordonat de Agenţia Naţională pentru Calificările din Invăţământul Superior şi
Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART),
Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Numele și adresa angajatorului

Perioda

2011-2013

Functia sau postul ocupat

Expert-senior

Principalele
activității
responsabilități

și Analiza procesului de acreditare în învățământul superior, elaborarea de bune
practici
POSDRU/86/1.2/S/61959 - Fondul Social European prin Programul Operaţional
Numele și adresa angajatorului
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în
învăţământul superior", Titlu proiect: „Comunitate universitară pentru
managementul calităţii în învăţământul superior”
Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
2011-2013
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele

activității

Expert, membru în echipa de management
și Formator tutori de practică, tutore studenți
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responsabilități
POSDRU/90/2.1/S/62955 - Fondul Social European proiectul, Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară: 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul
major de intervenţie: 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, Titlu proiect:
”Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru studenții din domeniul
economie-afaceri internaționale”, Lider de parteneriat: Academia de Studii
Economice din Bucureşti
Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Numele și adresa angajatorului

Perioda

2012-2013

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Formator program P5 Didactica Managementului
POSDRU/87/1.3/S/63908 - „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul
liceal, care predau discipline economice”, Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea
resurselor umane din educaţie şi formare”

Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioda

2011-2013

Functia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt/Formator

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Oferire asistență/formare întreprinzători, Domeniul Management
POSDRU/92/3.1/S/56330 - "Academia de Antreprenoriat bazat pe Cunoaștere",
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”,
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

24-29 septembrie 2012
Lector de curs
și Participare la programul STAFF EXCHANGING PROGRAMME, ERASMUS,
Susţinere ore de curs, tema „Ethics and Competitive Management”
Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena, Spania

Tipul activității sau sectorul de Activitate de predare, învăţământ superior
activitate
Perioda

19 iunie – 26 iunie 2011

Functia sau postul ocupat

Expert Senior/Profesor vizitant

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Realizarea unui schimb de bune practici la University of Hull, in cadrul
proiectului "Comunitate universitară pentru managementul calităţii în
învăţământul superior", POSDRU/86/1.2/S/61959
University of Hull
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Tipul activității sau sectorul de Schimb de experiență academică
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

26 septembrie-2 octombrie 2010
Profesor vizitant
și Schimb de experiență academică
Manchester Metropolitan University, Manchester, UK

Tipul activității sau sectorul de Schimb de experiență academică
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat

4-8 mai 2009
Lector de curs

și Participare la programul STAFF EXCHANGING PROGRAMME, ERASMUS,
Susţinere ore de curs, tema „Management antreprenorial”
Facultad
de Empresariales, Organización y Administración de Empresas,
Numele și adresa angajatorului
Universidad de Huelva, Huelva, Spania
Principalele
activității
responsabilități

Tipul activității sau sectorul de Activitate de predare, învăţământ superior
activitate
Perioada

2003-2007

Functia sau postul ocupat

Lector universitar doctor

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Activitate didactică şi de cercetare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi

Tipul activității sau sectorul de activitate didactică şi de cercetare, domeniul management
activitate
Perioda

2000-2003

Functia sau postul ocupat

Asistent universitar

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Activitate didactică şi de cercetare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor,Catedra de Management-Marketing, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi

Tipul activității sau sectorul de activitate didactică şi de cercetare, domeniul Management
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

6 octombrie-30 noiembrie 2003
Lector invitat
și Participare la programul International Teachers Exchange Programme, susţinut
de La Fondation pour la Formation Hôtelière şi Nestlé Pro-Gastronomia, Elveţia
School of Services Management, Bournemouth University

Tipul activității sau sectorul de Schimb de experienţă profesională, asistarea procesului de predare şi cercetare
activitate
academică
Perioda

1997-2000

Functia sau postul ocupat

Doctorand cu frecvenţă

Principalele
activității
responsabilități
Numele și adresa angajatorului

și Activitate de cercetare și didactică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
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Afacerilor,Catedra de Management-Marketing, Bdul. Carol, nr. 22, Iaşi
Tipul activității sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare, domeniul Management
activitate
EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE
Perioda

1997/2005, susţinere publică a tezei de doctorat 10 decembrie 2005

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor în Management/Diplomă

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Management, titlul tezei „Comportamentul şi performanţa întreprinzătorului
român”

Numele și tipul institutiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea
invatamint / furnizorului de Afacerilor
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Doctorat

Perioda

29-30 mai 2014

Calificarea / diploma obtinuta

certificat
Domenii principale studiate / Curs Start Up Programme - "Train the FastTrac Teachers"
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională
Perioda

Organizat de Junior Achievement Young Enterprise, București (desfășurat la
Hotel Intercontinental București)
Educație, Învățământ superior
26 martie 2014

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat
Domenii principale studiate / Seminar de formare Developing links between educational institutions and the
hospitality industry to promote management development , Academia de Studii
competente dobindite
Economice de Stat Moldova, Chișinău, R. Moldova, 26 martie 2014 (trainer prof.
dr. Elisabeth Ineson, Manchester Metropolitan University, UK)
Numele și tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională
Perioda

La Fondation pour la Formation Hôtelière, Studii Economice de Stat Moldova,
Chișinău, R. Moldova, Manchester Metropolitan University
Educație, Învățământ superior
24-25 martie 2014

Calificarea / diploma obtinuta

cursant
Domenii principale studiate / Seminar de formare Operational and Strategic Planning: Hotel Operations, Tactics
and Strategy (HOTS) Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, clădirea
competente dobindite
Romtelecom
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională
Perioda

A Management Seminar Sponsored By La Fondation Pour La Formation Hôtelière,
Geneva, Manchester Metropolitan University, traineri Christopher Mitchell,
Elizabeth Ineson
Educație, Învățământ superior
23 martie 2014

Curriculum vitae al prof.dr. Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela-Tatiana
|Page

8

Calificarea / diploma obtinuta

certificat

Domenii principale studiate / Seminar de formare Developing Hotel operations, tactics and strategies, Iași,
competente dobindite
Universitatea Alexandru Ioan Cuza , traineri Christopher Mitchell, Elizabeth
Ineson
Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Geneva, Manchester Metropolitan
invatamint / furnizorului de University
formare
Nivelul
în
clasificarea Educație, Învățământ superior
naţională sau internaţională
Perioda

15 septembrie – 14 octombrie 2011

Calificarea / diploma obtinuta

certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Cursuri postuniversitare ”Analiza și controlul riscurilor în economie și
informatică”

Numele si tipul institutiei de Centrul de Formare și Analiză în Ingineria Riscurilor (CeFAIR), Universitatea
invatamint / furnizorului de Alexandru Ioan Cuza Iași
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

mai 2011

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Recognising and developing organisational
culture” (trainer Elizabeth M. Ineson)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
invatamint / furnizorului de Iași, Manchester Metropolitan University
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

mai 2011

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Case studies for management education and
training” (traineri Elizabeth M. Ineson, Victor Emery)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
invatamint / furnizorului de Iași, Manchester Metropolitan University
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

aprilie 2011

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale
competente dobindite

Educație, învățământ superior

studiate

Certificat nr. M9/48 din 30 aprilie 2011
/ Modul de formare în managementul universitar ”Politici educaționale” organizat
în cadrul proiectului strategic ”Îmbunătățirea managementului universitar”

Numele și tipul institutiei de UEFISCDI
invatamint / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

26 septembrie – 3 octombrie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Schimb de experiență profesională/Management

Numele și tipul institutiei de Manchester Metropolitan University, Faculty of Food, Clothing &Hospitality
invatamint / furnizorului de Management, Manchester, Marea Britanie
formare
Nivelul în clasificarea naţională Educație, învățământ superior
sau internaţională
Perioda

20-21 mai 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar de formare Simulation Methodologies : A pedagogical view (use of
MARKSTRAT simulation software in management education)

Numele și tipul institutiei de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, CEEMAN, International
invatamint / furnizorului de Management Teachers Academy
formare
Nivelul în clasificarea naţională Educație, învățământ superior
sau internaţională
Perioda

4 mai 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Curs de pregătirev ”Tehnologia învățământului deschis la distanță”

Numele și tipul institutiei de Centrul pentru învățământ la distanță și conversie profesională (IDESC) al
invatamint / furnizorului de Universității Alexandru Ioan Cuza Iași
formare
Nivelul în clasificarea naţională Educație, învățământ superior
sau internaţională
Perioda

februarie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Education for the hospitality industry”
(traineri Elizabeth M. Ineson, John R. Hobson)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Școala profesională hotelieră ”Hanu
invatamint / furnizorului de Ancuței”, Manchester Metropolitan University
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

24 februarie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Workshop ”Examining issues pertaining to international customer satisfaction
and international customer behaviour”

Curriculum vitae al prof.dr. Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela-Tatiana
|Page

10

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Manchester Metropolitan University,
invatamint / furnizorului de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza Iași
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

februarie 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Performance Management in Food and
Beverages Operations” (traineri Elizabeth M. Ineson, John R. Hobson)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Școala profesională hotelieră ”Hanu
invatamint / furnizorului de Ancuței”, Manchester Metropolitan University
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

4 septembrie – 16 octombrie 2009

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Manager de proiect

Numele și tipul institutiei de Ministerul Muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
invatamint / furnizorului de Tineretului, Organizator S.C. Interactiv RO Consult, Bacău
formare
Nivelul în clasificarea naţională Educație, învățământ superior
sau internaţională
Perioda

1-8 mai 2009

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Participare la Săptămâna Europeană, „European Week in Huelva University”,
schimb de experienţă cu alte cadre didactice din alte universiţi din Europa,
promovarea ofertei academice de Master a universităţii Alexandru Ioan Cuza, iaşi

Numele și tipul institutiei de Universidad de Huelva, Huelva, Spania
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

martie-aprilie 2009

Calificarea / diploma obtinuta

Formator /certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Furnizor de formare profesională a adulţilor

Numele și tipul institutiei de Ministerul Muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
invatamint / furnizorului de Tineretului, Organizator S.C. Interactiv RO Consult, Bacău
formare
Nivelul în clasificarea naţională Educație, învățământ superior
sau internaţională
Perioda

11-13 iunie 2008
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Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale
competente dobindite

studiate

Certificat
/ Seminarul de formare ”Dezvoltarea abilităților academice. Noi metode de
interacțiune cu studenții” (trainer dr. Ovidiu Gavrilovici)

Numele și tipul institutiei de Educație, învățământ superior
invatamint / furnizorului de
formare
Perioda

mai 2008

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Competitive strategies in the hospitality
industry” (traineri Elizabeth M. Ineson, Graham Stone)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
invatamint / furnizorului de Iași, Manchester Metropolitan University, Nestlé Pro Gastronomia
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

mai 2008

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminar internațional de formare ”Postgraduate course development” (traineri
Elizabeth M. Ineson, Graham Stone)

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
invatamint / furnizorului de Iași, Manchester Metropolitan University, Nestlé Pro Gastronomia
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

16-20 iulie 2008

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

- UNISO 2008” cu tema
/ Universitatea de vară “UNIversitatea în SOcietate
“Învăţământ superior bazat pe competenţe: provocări şi soluţii”

Numele și tipul institutiei de Desfăşurare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, organizată de ACPART
invatamint / furnizorului de – Agenţia Naţională pentru calificările din învăţământul superior şi parteneriat cu
mediul economic şi social
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

21-23 mai 2007

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Blackboard Learning System Essentials Workshop

Numele și tipul institutiei de Platforma MEDIAEC, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, trainer Craig
invatamint / furnizorului de Agneberg
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior
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Perioda

10- 14 aprilie 2006

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ "Tourism impact on the environment, conservation and sustainability"

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Zurich/ Switzerland
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

05-07 iulie 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Training ”Crearea oportunităților de învățare”

Numele și tipul institutiei de Curs organizat de Institutul Român de Management Educațional (IRMed), Iași,
invatamint / furnizorului de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași (trainer dr. Ovidiu Gavrilovici)
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

14 mai 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Seminarul de formare "International tourism seminar"

Numele și tipul institutiei de La Fondation pour la Formation Hôtelière, Zurich/ Switzerland
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

12-14 iulie 2003

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Transactional Analysis regarding Emotional Intelligence

Numele și tipul institutiei de Personal Skills Development Consultants International, Universitatea Alexandru
invatamint / furnizorului de Ioan Cuza Iași, proiectul Phare RO 0007/02.01.0173, trainer John Parr
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Formare continuă

Perioda

17-18 mai 2002

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Tehnicile de DE BONO în afaceri şi educaţie
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Şcoala Elitelor, Iaşi
invatamint / furnizorului de
formare
Curriculum vitae al prof.dr. Agheorghiesei (Corodeanu) Daniela-Tatiana
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Formare continuă

Perioda

septembrie 2001

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Analiză Tranzacţională, Etică şi contracte
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Asociaţia Europeană de Analiză Tranzacţională, Iaşi (prof. John Parr)
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Formare continuă

Perioda

20-22 aprilie 2001

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale
competente dobindite

studiate

/ Transactional Analysis 101

Numele și tipul institutiei de European Association for Transactional Analysis, EATA,trainer Martin Bertok
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Formare continuă

Perioda

octombrie – decembrie 1998

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Gestiunea politicilor publice şi tehnici de gestiune (La gestión de las politicas
competente dobindite
públicas y tecnicas de gestión)
Numele și tipul institutiei de Institutul de Administraţie Publicã (INAP), Madrid, Spania
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

octombrie – decembrie 1998

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Management public, Managementul calității totale
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Universitatea “Carlos III de Madrid”, Madrid, Spania, bursă acordată de
invatamint / furnizorului de Dirección General de Relaciones Culturales y Cientificas, Ministerio de Asubto
Exteriores, Spania
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

an universitar 1996-1997

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Economic (Empresariales)
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Universitatea “Carlos III de Madrid”, Madrid, Spania, Program “TEMPUS”,
invatamint / furnizorului de JEP-S11158/96(Uniunea Europeanã)
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Educație, învățământ superior
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Perioda

decembrie 1992- septembrie1993

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat
Domenii principale studiate / UIB- Universidad de Las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Spania, Program
“TEMPUS”,IEP274492-2 (Uniunea Europeanã)
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Asociaţia Europeană de Analiză Tranzacţională , Iaşi (prof. Martin Bertok)
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

decembrie 1992- septembrie1993

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat
Domenii principale studiate / UIB- Universidad de Las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Spania, Program
“TEMPUS”,IEP274492-2 (Uniunea Europeanã)
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de UIB- Universidad de Las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Spania
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

octombrie 1995 – iunie 1996

Calificarea / diploma obtinuta

Graduat/diplomă
Domenii principale studiate / Crearea şi administrarea întreprinderii
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Şcoala post-universitară de Management-Marketing “SCOP 2M”, Facultatea de
invatamint / furnizorului de Ştiinţe Economice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioda

octombrie 1990 – iunie 1995

Calificarea / diploma obtinuta

Economist/diplomă

Domenii principale studiate / Economic
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Facultatea de Ştiinţe Economice,
invatamint / furnizorului de specializarea: “Management în Industrie”
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Licenţă

Perioda

iunie-august 1993

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Stagiu practic în domeniul turistic
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de departamentul “Auditoria y Consultoria”, Grupo “ Sol-Melia-Hoteles ”, Palma de
invatamint / furnizorului de Mallorca, Islas Baleares, Spania
formare
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Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

iunie-august 1993

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Domenii principale studiate / Cursuri de pregătire-perfecţionare a managerilor hotelieri
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Departamentul “Auditoria y Consultoria”, Grupo “ Sol-Melia-Hoteles ”, Palma de
invatamint / furnizorului de Mallorca, Islas Baleares, Spania
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională

Educație, învățământ superior

Perioda

1985 – 1989

Calificarea / diploma obtinuta

Diplomă

Domenii principale studiate / Matematică-Fizică
competente dobindite
Numele și tipul institutiei de Liceul de matematică-fizică “George Bacovia”, Bacău
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
naţională sau internaţională
APTITUDINI
COMPETENŢE
PERSONALE

ŞI

Limba(i) maternă(e)
Limba(i)
cunoscută(e)

Educație, învățământ preuniversitar

Română
străină(e)

Engleză, Spaniolă, Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba

Vorbire

Scriere

Citire

Participare la Discurs oral
conversaţie

Exprimare
scrisă

Spaniolă
Certificat
DELE

C2

C2

C2

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

B2

B2

B2

B2

B2

C2

C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe
şi
organizatorice

aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
-

competenţe de organizare dobândite pe parcursul desfăşurării activităţii ca
responsabil adjunct la Extensiunea UAIC la Bălți, R. Moldova, ca membru
în comitete de organizare a unor manifestări științifice, în cadrul admiterii
FEAA, 2006, în calitate de secretar admitere
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Competenţe
tehnice

şi

aptitudini

-

-

competenţe de traducător limba spaniolă dobândite ca şi traducător de
carte „Sisteme administratiee comparate”, „Reforma în Administraţia
Publică” şi traducător-colaborator în cadrul conferinţelor Şcolii
Postuniversitare FIBAS, FEAA, 2003, 2005 , 2007
competenţe privind realizarea de proiecte de finanţare, dobândite prin
activităţi de implicare în realizarea de proiecte pe parcursul desfăşurării
activităţii profesionale

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

competenţe utilizare PC (Word, Excell, Power Point, programe de prelucrare
chestionare SFINX, SPSS)

Competenţe
artistice

-

şi

aptitudini

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

permis de conducere, categoria B.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Disticția Profesor Bologna, 2011, acordată de Alianța Națională a Organizațiilor
Studențești din România (ANOSR)

ANEXE
Diplomă de doctor în domeniul Management specializarea Management
obţinută la Universitatea Alexandru Ioan Cuza în anul 2006
Din 2013 Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO)
Din 2010 - Membru al Asociaţiei “Society for Business Excellence” /Societatea pentru Excelenţă în Afaceri
Din 2011- Membru al Asociației Române de Bioetică
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