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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume HATOS ROXANA-ELISABETA 

Telefon 0259-408978  

E-mail rhatos@uoradea.com 
  

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat profesor consilier 

Activităţi si responsabilităţi principale Principalele activitati ale acestui post au fost activitati didactice si de consiliere a elevilor 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, CJAP-Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
Oradea 

  

Perioada 2004 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate în domeniul cercetării (economie, educaţie) 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, design şi implementare proiecte de cercetare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
Identificare si colaborare la scrierea proiectelor şi completarea cererilor de finanţare. Am realizat 
rapoarte finale şi intermediare în cadrul mai multor cercetări şi programe în cadrul Universităţii din 
Oradea. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul de Cercetare pentru Educaţia 
Adulţilor 
Oradea 

  

Compeţenţe dobândite la locul de 
muncă 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale 
 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Perioada 

 

2012-2015 

Activitate de seminar desfăşurată în perioada stagiului doctoral 

Am susținut următoarele seminarii studentilor din anul I și II, specializarea ECTS: 

Doctrine economice contemporane 

Monedă și credit 

Strategii investiționale în afaceri 

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea din Oradea 

 

10/2010 - 09/2012 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil inter-regional selectie si monitorizare grup tinta II 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea si supervizarea aplicarii instrumentelor de selectie si monitorizare la nivelul celor 3 
parteneri din proiect pentru grupul tinta II-studenti nivel licenta 

Numele şi adresa angajatorului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de 
afaceri (PRACTeam) ID:64150, proiect finanţat din Fondul Social European-„Investeşte în 
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oameni”coordonator: prof.univ.dr.Anca Otilia DODESCU 
  

Perioada 12/2008 - 11/2009 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare 

Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil de pastrarea legaturii cu participantii: atat direct cat si prin intermediul listei de discutii; 
responsabil cu identificarea gradului de utilizare a informatiilor si abilitatilor invatate in cadrul cursurilor 

Numele şi adresa angajatorului Centru de Formare şi Perfecţionare în domeniul Managementului Resurselor Umane Cod identificare 
134247-LLP-2007-PL-GRUNDTVIG-GMP Contract nr. 2007-3052/001-001 coordonator: 
conf.univ.dr.Maria Madela ABRUDAN 

  

Perioada 12/2007 - 11/2009 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator grad 2 

Activităţi si responsabilităţi principale Membru în echipa proiectului – Universitatea din Oradea; realizarea activităţilor de cercetare din 
cadrul proiectului, implementare activităţilor de formare, comunicarea cu participanţii 

Numele şi adresa angajatorului Parents as family vocational adviser for children Cod identificare 134247-LLP-2007-PL-GRUNDTVIG-
GMP Contract nr. 2007-3052/001-001 coordonator din partea Universitatii din Oradea 
conf.univ.dr.Nicoleta CHIONCEL 

  

Perioada 09/2002 - 03/2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Activităţi si responsabilităţi principale Membru în echipa de cercetare din Universitatea din Oradea; am participat în toate fazele de 
cercetare presupuse de proiect, redactarea rapoartelor de cercetare intermediare şi finale, participare 
la întâlnirile internaţionale ale echipei de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Reviewing Education and Training for Active Citizenship. A Central European Perspective Proiect 
Cadru 5 , contract nr. HPSE – CT – 2002 – 60054 coordonator din partea Universitatii din Oradea 
prof.univ.dr.Anca Otilia DODESCU 

  

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
 
 
 
Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

1.10.2012-11.12.2015 
Doctor in Economie,  

Universitatea din Oradea 

Titlul tezei: Tinerii pe piața muncii. Oportunități și dificultăți de inserție 
 
 
 
2005 - 2008 
Licenţiat în ştiinţe economice, domeniul Finanţe 
Facultatea de Stiinte Economice, 
Universitatea din Oradea 
Analiză economico-financiară, buget, contabilitate. 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 
 
 
Perioada 

2003-2006 

Master în Gestionarea resurselor şi problemelor regionale şi comunitare 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala,  
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca 
Cercetare socială, sociologie, dezvoltare comunitară, metodologia cercetării 

 
 
 
1998 - 2002 

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat in sociologie 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane 
Universitatea din Oradea  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Sociologie, metodologia cercetării 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

Franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, capacitate de adaptare, o buna capacitate de comunicare si de coordonare. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Bune abilităţi de coordonare a activităţilor de planificare şi supervizare, sinteză, spirit critic şi 
asumarea responsabilităţii. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare calculator în programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS-analiză statistică 

  

Permis de conducere 
 
Cursuri 

B 
 
23.03.2012 – 03.06.2012, Formator, Certificat de absolvire atestat CNFPA 

  

  

 

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

