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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂDULESCU, Alina  
Adresă(e) Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Str. Universităţii nr. 1 
Oradea, cod 410087, judeţul Bihor, România 

Telefon(oane)  0259-408472    

E-mail(uri) abadulescu@uoradea.ro   

Data nașterii:  29.12.1968 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada Din 26.02.2013 – prezent: director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), 
Universitatea din Oradea 
Profesor universitar, Departamentul de Economie , Facultatea de Științe Economice, 
Universitatea din Oradea 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, conducător de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Economie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, conducere de doctorat (din 2007), expertiză proiecte,  
evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii, doctorate (6 teze susținute și confirmate) 
Activităţi de conducere academică la nivelul Școlii Doctorale de Științe Sociale  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 26.06.2012 – 25.02.2013: director Școala Doctorală de Științe Sociale, Universitatea din Oradea 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, conducător de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Economie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, conducere de doctorat (din 2007), expertiză proiecte,  
evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii, doctorate (6 teze susținute și confirmate) 
Activităţi de conducere academică la nivelul Școlii Doctorale de Științe Sociale  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Din 17.10.2011 – 23.06.2012: decan a.i. Facultatea de Științe Economice, Universitatea din 
Oradea 
/ Din martie 2008 până în 14.10.2011 – prodecan Facultatea de Științe Economice, Universitatea 
din Oradea 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, conducător de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra/Departamentul de Economie 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, conducere de doctorat (din 2007), expertiză proiecte,  
evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii, doctorate, evaluare proiecte (evaluator Centrul 
Naţional de Management Programe Bucureşti, evaluator CNCSIS, evaluator Programul comun RO-
HU, evaluator ARACIS – participant la mai multe comisii de evaluare) 
Activităţi de conducere la nivelul Facultății – domeniul de competență ca prodecan: programe de 
masterat, doctorat, cercetare științifică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2006- martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, şef de catedră 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, conducere de doctorat (din 2007), expertiză proiecte,  
evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii, doctorate, evaluare proiecte (evaluator Centrul 
Naţional de Management Programe Bucureşti) 
Activităţi de conducere la nivelul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2004-2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, şef de catedră 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, expertiză proiecte,  evaluare activităţi didactice, lucrări de 
licenţă, disertaţii, doctorate 
Activităţi de conducere la nivelul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor, prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, expertiză proiecte, evaluare activităţi didactice, lucrări de 
licenţă, disertaţii, doctorate 
Sarcini de coordonare a activităţii didactice la nivelul facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2000-2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, expertiză proiect evaluare activităţi didactice, lucrări de 
licenţă, disertaţii 
Sarcini de coordonare a activităţii didactice la nivelul facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, şef de catedră 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii 
Activităţi de conducere la nivelul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1995-1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare, asistenţă cercetare ştiinţifică 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1992-1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare, asistenţă cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Stagii de visiting profesor, stagii de cercetare, stagii de perfecţionare postdoctorală, cursuri de 
Management al proiectelor de cercetare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie politică, Economia muncii, Economia sectorului public, Economie şi management turistic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pavia, Italia 
Universitatea din Brno, Re. Cehă 
Universitatea din Orleans Franţa 
Universitatea din Gent Belgia 
Universitatea din Leeuwarden Olanda etc. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 
Perioada 

2004-2005 
Master Formarea profesorilor 
Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculară, Teoria şi 
metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării; Didactica specialităţii; Practică pedagogică, 
Deontologie etc. 
Universitatea din Oradea 
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic 
 
Master în domeniul Pedagogic 
 
1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în cercetare ştiinţifică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 
Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctorat 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie politică, Statistică, Contabilitate, Economia turismului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Comerţ – specializarea ESAPT – Economia serviciilor de alimentație publică și turism  
(şefă de promoţie cu media de absolvire 9,95) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Limba română, Fizică, Istorie, Geografie, Limbi străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică Emanuil Gojdu Oradea, profil matematică-fizică 
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Alte diplome şi certificate: 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat absolvire curs Economie publică 
Certificat absolvire curs Microeconomie  
Certificat absolvire curs Macroeconomie  
Certificat absolvire curs Economie publică  
Certificat absolvire curs Lumea afacerilor-Junior Achievement Romania  
Certificat absolvire curs Contabilitate  
Certificat absolvire curs Managementul proiectelor de cercetare 
Certificat absolvire curs postuniversitar Management universitar – ASE București 
Certificat Formator de competențe profesionale 
Diploma de merit AFER pentru contribuţia la evaluarea studenţilor în cadrul Olimpiadei Naţionale a 
studenţilor economişti, secţiunea Administrarea afacerilor, Cluj-Napoca, 19-22 noiembrie 2008 
Diplomă de merit Universitatea din Oradea cu ocazia a 230 de ani de învățământ superior la Oradea, 
2010 
Diplomă de prețuire AFER cu ocazia Școlii de vară AFER, 2-12 septembrie 2010 
Diplomă de excelență cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, 5 octombrie 2010 
Diplomă de onoare pentru sprijinul adus la promovarea învățământului superior economic privat, Cluj-
Napoca, 28 octombrie 2011 
Premiul AGER pentru consecvență în asumarea unui proiect de cercetare pe termen lung pentru cartea 
Antreprenoriatul feminin în vestul României. Încadrări teoretice și provocări concrete, Editura 
Economică 2010, emis la data de 22 noiembrie 2011 
Diplomă și Premiul I pentru literatură de specialitate economică din partea AFER pentru cartea 
Antreprenoriatul feminin în vestul României. Încadrări teoretice și provocări concrete, Editura 
Economică 2010, emis la data de 29.06.2012 
Certificate absolvire cursuri Elsevier 

 
  

Limba(i) maternă(e) Limba 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  C2  C1  C1  C2 

Limba franceză   C1  C1  B2  B2  B2 

Limba spaniolă   B1  B2  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă, simț al datoriei și responsabilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, capacitate de organizare, lucru în echipă 
Capacitate de analiză şi sinteză, spirit critic 
Orientare spre rezultate, eficiență, putere deosebită de concentrare, logică  
Simț al dreptății și echității 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, PPT, utilizare internet, platforma virtuala etc. 
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 Rezultate ale activităţii ştiinţifice: Autor și coautor la: 
8 cărţi de specialitate,  
5 manuale universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS  
9 cursuri și materiale didactice auxiliare pe platforma virtuală 
7 cursuri tipărite de uz intern 
5 îndrumare şi ghiduri de studiu publicate în edituri 
 
Editor la: 4 cărți 
 
Contributor la: 
5 cărți și volume colective publicate în străinătate (Ungaria, Germania, Italia, Marea Britanie, 
Danemarca) 
3 volume colective 
 
Lucrări, articole:  
Cca. 160 lucrări şi studii publicate în: România, Ungaria, Ucraina, Polonia,Bulgaria,Croaţia, UK, 
Danemarca, Italia, Cehia, Iran etc., dintre care 27 lucrări indexate ISI (12 articole, 1 review, 1 book 
review, 1 capitol , 14 lucrări prezentate la conferințe internaționale indexate în Proceedings ISI – unele 
lucrări sunt încadrate la două categorii), peste 20 lucrări în reviste indexate în alte baze de date 
internaţionale de referință pentru domeniul Economie și B+). H-index: 5 
Participări ca responsabil/expert la granturi şi contracte de cercetare-dezvoltare: 10 proiecte naționale 
și internaționale (europene) în ultimii 5 ani 

 

 
Afilieri: 

 
Membru în: Asociaţia Generală a Economiştilor din România, alte asociații naționale 
membru EDEN (European Distance and E-Learning Network) 
Cercetător afiliat Centre International de Recherches et  d’Etudes Touristiques 
Cercetător afiliat Agence Universitaire de la Francophonie,  
Membru în Departamentul național Olimpiade studențești din cadrul Asociației Facultăților de 
Economie din România (până în 2012) 
Membru în Comitetul științific al revistei “Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice” 
Vicepreședinte Comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale „European Integration – New 
Challenges”, mai multe ediții 
Președinte Comitetul de organizare Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în economie „România și 
provocările crizei economice. Răspunsul tinerilor economiști”, Ediția întâi, Oradea, 23 noiembrie 2010,  
ediția a II-a - 2011, ediția a III-a – 2012, ediția a IV-a 2013 
Membru Editorial Board Science Journal of Economics,  
Membru Editorial Board International Business Research, Canada 
Membru Editorial Board International Journal of Economics and Finance, Canada 
Member of the Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Human and Social 
Sciences, World Academy of Science, Engineering and Technology 
Membru în Board-ul mai multor reviste BDI internaționale 
 
Referent (recenzor) la:  
- Tourism Management, revistă cotată ISI 
- Revista de turism - Studii si cercetari in turism, editată de Universitatea Ştefan cel Mare din 

Suceava, revistă indexată BDI 
- revista GeoJournal of Tourism and Geosites,  editată de Universitatea din Oradea și Academy of 

Physical Education and Sports of Gdańsk, revistă indexată BDI  
- revista Tourism and Hospitality Management (ISI Proceedings) – 4 numere 
- membru Editorial Board International Journal of Economics and Finance (BDI) 
- membru Editorial Board International Business Research  (BDI) 
- membru Editorial Board Case Studies in Business and Management (BDI) 
- recenzor Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology 
- recenzor British Journal of Education, Society & Behavioural Science 
- recenzor Romanian Economic Journal 
- recenzor WSEAS Conferences 
- recenzor și membru în Boardul Editorial Academic Conferences Marea Britanie (conferințe cu 

Proceedings ISI) 
 
Evaluator proiecte de cercetare în mai multe țări (Portugalia, Croația etc.) 
Evaluator ARACIS 
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Funcții de conducere/ 
responsabilități în cadrul 

Universității din Oradea 

- Membru în Senatul Universității din Oradea (2000-2004; martie 2010-2012) 
- Membru în Consiliul de Administrație al Universității din Oradea (din februarie 20130 
- Membru în Consiliul Facultății de Științe Economice al Universității din Oradea (1995-prezent) 
- Șef de catedră – Catedra de Economie (1999-2000, 2004-2008) 
- Prodecan – Facultatea de Științe Economice (2000-2004, 2008-2011), Decan (2011-2012) 
- Membru în Consiliul Cercetării al Universității din Oradea (2008-2012) 
- Membru în Consiliul Financiar al CA al Universității din Oradea (din 2013) 
- Membru în Consiliul Calității al CA al Universității din Oradea (din 2013) 
- Director științific al Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă al 

Universității din Oradea (din 2007) 
- Președintele Comisiei pentru programe de masterat, doctorat și activitatea științifică din cadrul 

Facultății de Științe Economice (2008-2012) 
- Coordonator programul de masterat Economia și administrarea afacerilor în turism și industria 

ospitalității (EAATIO) și coordonator Comisia de calitate EAATIO (din 2008) 
- Membru în Comisia de calitate ECTS (din 2008) 
- Membru în Corpul Auditorilor interni al Universității din Oradea (din 2010) 
- Responsabilul domeniului de doctorat Economie și reprezentant în Consiliul Școlii doctorale a 

Universității din Oradea (2008-2011) 
- Membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe sociale a Universității din Oradea – responsabil 

domeniu (din 2011) director (iunie 2012-februarie 2013) 
- Membru în Consiliul Studiilor universitare de doctorat, Universitatea din Oradea (din 2011) 
- Membru în Comisia academică și de învățământ și în Consiliul Cercetării ale Consiliului Facultății 

de Științe Economice (din 2012) 
- Membru în Consiliul Departamentului de Economie (din 2012) 
- Director CSUD (din 26.02.2013) 
 

  

Informaţii suplimentare Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU – rector Universitatea din Oradea  
Prof.univ.dr.ing. Sorin CURILĂ – președintele Senatului Universității din Oradea 
Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – decan Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea 
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR – președinte Comisie de specialitate CNATDCU, prorector Academia 
de Studii Economice București 
Prof.univ.dr. Gabriela ȚIGU – prorector Academia de Studii Economice București 
 

  

 

 

Oradea, septembrie 2015 
 
Semnătura:  
 


