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BODOG Simona-Aurelia
Universitatea din Oradea, facultatea de tiine Economice, str. Universitii, nr.1, 410087,
loc.Oradea, jude Bihor, România
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NAIONALITATEA
EXPERIENA PROFESIONAL
26.10.2015 – 07.03.2016

Român

Prodecan

Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice, Oradea, str. Universitii, nr 1,
http://steconomice.iduoradea.ro
octombrie 2010 – prezent

Conferen iar universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice, Oradea, str. Universitii, nr 1,
http://steconomice.iduoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:

organizarea i coordonarea activit ii didactice;
activitate de predare la disciplinele: Mediul de marketing, Tehnici de vânzare, Metode i tehnici de
negociere i vânzare, Etica marketingului, Gestiunea forelor de vânzare, Implementarea strategiei
de marketing;
activitate de îndrumare, evaluare i control:
i diserta ie;
 activitate de îndrumare lucr ri de licen
 activitate de evaluare la disciplinele predate;
activit i tiin ifice i de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Educaie i cercetare/ Învmânt superior.
octombrie 2008– septembrie 2010

Conferen iar universitar

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, Oradea, str.
Universitii, nr 1, http://electroinf.uoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:
organizarea i coordonarea activit ii didactice;
activitate de predare la disciplinele: Bazele marketingului, Marketing, Marketing industrial,
Economie general , marketing industrial
activitate de îndrumare, evaluare i control:
i diserta ie;
 activitate de îndrumare lucr ri de licen
 activitate de evaluare la disciplinele predate;
activit i tiin ifice i de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Educaie i cercetare/ Învmânt superior.

octombrie 2000– septembrie 2008

ef de lucrri



Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, Oradea, str.
Universitii, nr 1, http://electroinf.uoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:

organizarea i coordonarea activit ii didactice;
activitate de predare la disciplinele: Marketing, Marketing industrial, Economie general ,marketing
industrial
activitate de îndrumare, evaluare i control:
i diserta ie;
 activitate de îndrumare lucr ri de licen
 activitate de evaluare la disciplinele predate;
activitate de coordonare a practicii studen ilor;
activit i tiin ifice i de cercetare;

Tipul sau sectorul de activitate: Educaie i cercetare/ Învmânt superior.
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octombrie 1998– septembrie 2008

BODOG Simona-Aurelia

Asistent universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, Oradea, str.
Universitii, nr 1, http://electroinf.uoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:
activitate de predare (seminar) la disciplinele: Marketing, Marketing industrial, Management
activitate de evaluare a activit ii în cadrul orelor de seminar;
activit i tiin ifice i de cercetare;

Tipul sau sectorul de activitate: Educaie i cercetare/ Învmânt superior.
octombrie 1996– septembrie 1998

Preparator universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, Oradea, str.
Universitii, nr 1, http://electroinf.uoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:
activitate de predare (seminar) la disciplinele: Marketing, Marketing industrial, Management
activitate de evaluare a activit ii în cadrul orelor de seminar;
activit i tiin ifice i de cercetare;

Tipul sau sectorul de activitate: Educaie i cercetare/ Învmânt superior.
iulie 1993– septembrie1996

Contabil ef
S.C. ”VICTOR” S.R.L.,Oradea, Bihor, http://electroinf.uoradea.ro
Principalele activiti i responsabiliti:
activitate de eviden

i raport ri contabile

Tipul sau sectorul de activitate: Comer.

EDUCAIE I FORMARE
EDUCAIE

din 2007

Doctor în marketing

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timioara,
Timioara
 titlul tezei de doctorat: Particulariti ale mixului de marketing în valorificarea
produselor petroliere
2009

Absolvent de master/ Formarea profesorilor
Universitatea din Oradea, DPPPD, Oradea

1996

Liceniat în economie/ specializarea Marketing
Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice, Oradea

1991-1996

Student/ specializarea Marketing
Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice, Oradea

1987-1991

Liceul Economic/ diplom de bacalaureat
Liceul Economic/ profilul Finane-contabilitate, Oradea
 atestat: contabil-statistician
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din
octombrie 2015

Membru în Comisia de îndrumare doctoranzi admii în anul 2015 – Universitatea din Oradea,
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, coala Doctoral tiine Sociale, Domeniul de
doctorat Economie

noiembrie 2014

Societatea cunoaterii, dinamism prin cercetare (SOCERT), ID de proiect: 132406, proiect finanat
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritar nr. 1 „Educaia i formarea în sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere”, Domeniul major de intervenie 1.5
„Programe doctorale i post-doctorale în sprijinul cercetrii”: beneficiar: Universitatea tefan cel
Mare din Suceava - Expert pe termen scurt pentru
desfurarea activitii VI.
DIVERSIFICARE FORME PREGATIRE PENTRU GRUPUL TINTA

FORMARE

mai 2014

2009-2010

2008-2011

2008-2011

2006

Societatea cunoaterii, dinamism prin cercetare (SOCERT), ID de proiect: 132406, proiect finanat
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritar nr. 1 „Educaia i formarea în sprijinul creterii
economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere”, Domeniul major de intervenie 1.5
„Programe doctorale i post-doctorale în sprijinul cercetrii”: beneficiar: Universitatea tefan cel
Mare din Suceava - Membru Comisie selecie cercettori postdoctorat P2 / Expert pe
termen scurt
Antreprenoriatul i egalitatea de anse. Un model inter-regional de coal antreprenorial pentru
femei (acronim: AntrES), proiect finanat din Fondul Social European, Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013, „Fii întreprinztor!”, Axa
Prioritar 3 „Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a întreprinderilor”, Domeniul Major de
Intervenie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”; contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, perioada
de implementare 05 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010, asistent tiinific în echipa Solicitantului
Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice – membru în echipa de proiect.
Elaborarea si implementarea unei metodologii inovative de analiza si evaluare a caracteristicilor si
performantelor managementului intreprenorial din Romania – acronim: PERFORMAN
(responsabil de proiect conf.dr. Nicoleta Bugnar) - Contract de cercetare tip PN II – P4, nr. 92124/
01.10.2008, proiect finanat de CENTRUL NAIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME –
CNMP; perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-01.10.2011 (36 luni) – membru în comisia
de avizare a lucrarilor de cercetare la proiect.
Cercetari multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovationale si managementul
sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale si functionale avansate – acronim: SSFA,
(responsabil de proiect conf.dr. Adriana Giurgiu) - Contract de cercetare tip PN II – P4, nr. 92088 /
01.10.2008, proiect finanat de CENTRUL NAIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME –
CNMP; perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-01.10.2011 (36 luni) – membru în comisia
de avizare a lucrarilor de cercetare la proiect.
Cercetri privind preluarea în chirie a Seciei de Îmbuteliere g.p.l. Oradea – Contract de nr. 95/
10.11.2006, proiect finanat de Asociaia „Societatea Inginerilor de Petrol i Gaze - 2006, membru
in echipa de proiect.
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Alte particip!ri:

2013

BODOG Simona-Aurelia

Participant la cursul International Leadership Training School, Modului 1: The
Leadership Institute USA - Campaign Simulation and Crisis Administration/
Certificat de absolvire (Certificate of Graduation)
Leadership Institute/ International Programs Schedule (USA and UK)

2013

Participant la cursul International Leadership Training School, Modului 2: The
Leadership Institute USA - Leadership and the Conservative Organization
Entrepreneur/ Certificat de absolvire (Certificate of Graduation)
Leadership Institute/ International Programs Schedule (USA and UK)

din 2011, anual

Participat la cursul de prezentare a platformei Moodle distance.uoradea.ro/
certificat: Certificate of succesul participation in tutore trening of the RE2U project
for developing the Romania European eUniversity
Universitatea din Oradea
Romanian-European eUniverity

2010

Participant la cursul „Manager proiect” / diplom! (recunoscut" de Ministerul
Muncii #i Protec$iei Sociale)
Camera de Comer

2004

i Industrie Bihor, Oradea

Participant la cursul Open Learning System and Tutorial Support System” în
cadrul proiectului – ROMANIAN EUROPEAN Euniversity – RE2U, proiect finan$at
prin Programul SOCRATES – MINERVA, 100693–CP-01–2002-1-RO-MINERVAM, 2002 – 2004/ Certificat de participare

Parteneri: Universitatea Politehnica Bucure ti Romania (coord.), Universitat Oberta de Catalunya –
Spania, Lambrakis Research Foundation – Grecia, FIM Psychologie Universitat – Germania, Abo
Akademi – Finlanda, Universiatea Transilvania Bra ov, Universitatea de Vest Timi oara, Romania
Learning Network Romania.

COMPETEN E PERSONALE
Limba(i) matern(e)

Limba român

Alte limbi strine cunoscute

%N&ELEGERE

Limba englez

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversa ie

B1/2

B1/2

B1/2

SCRIERE

Discurs oral

Scriere

B1/2

B1/2

Certificat de competen lingvistic / Universitatea din Oradea

Limba francez

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Certificat de competen lingvistic / Universitatea din Oradea
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin'( pentru limbi str(ine

Competene de comunicare

)

Competene
organizaionale/manageriale

)

bune competene de comunicare dobândite prin experiena proprie;

leadership ( certificat de absolvire a cursul ului International Leadership Training School , Modului 1:
The Leadership Institute USA - Campaign Simulation and Crisis Administration, respectiv Modulul 2:
The Leadership Institute USA - Leadership and the Conservative Organization Entrepreneur ,
Leadership Institute/ International Programs Schedule /USA and UK, 2013);
) lucru în echip (cursul „Manager proiect” organizat de ctre Camera de Comer i Industrie Bihor;
diploma de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, 2010);
) ascultare activ.
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Competene dobândite la locul de
munc

Competene informatice
Alte competene
Permis de conducere

BODOG Simona-Aurelia

o bun cunoatere a procesului de evaluare, îndrumare i control (preedinte al Comisiei de
monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic a dezvoltrii Sistemului de Control Managerial
Intern a Senatului Universitii din Oradea în perioada mai 2012 – octombrie 2015);
) organizare i coordonare a activitii didactice ( certificat: „Certificate of succesul participation in
tutore trening of the RE2U project for developing the Romania European eUniversity”, 2004; din
2005, anual, am participat la cursul de prezentare a platformei Moodle distance.uoradea.ro);
)

O bun cunoatere a instrumentelor Microsoft Office™

permis de conducere categoria B

INFORMA II SUPLIMENTARE
Publicaii

)
)

7 cri publicate în edituri;
peste 50 de lucrri publicate în reviste de specialitate din România i din strintate.

Prezentri

)

Proiecte

)

Conferine

)

Afilieri

)

AGER

)

La cerere

peste 30 de prezentri lucrri tiinifice la conferine interne i internaionale, simpozioane, workshopuri, mese rotunde.

Participare la proiecte cu finanare european i naional în calitate de membru în echipa de
proiect;
) Participare la proiecte cu finanare european i naional în calitate de beneficiar.

International Conference on European Integration – New Challenges, Facultatea de tiine
Economice, Universitatea din Oradea, anual;
) 10th International Conference Organised by the University of Primorska, Faculty of Management
Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean Studies, Slovenia and the European
Institute of the Mediterranean, 24–27 November 2009, Sousse, Tunisia;
) 9th International Conference : Intercultural Dialogue and Management, Organised by the University
of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, University Centre for Euro-Mediterranean
Studies, Slovenia and the European Institute of the Mediterranean, 26–29 November 2008,
Barcelona, Spain;
) International Conference on Engineering of Modern Electrical Systems, 2006-2012, anual,
Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informaiei, Oradea, Romania;

ANEXE

Oradea, 28.09.2017

