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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Olah  Gheorghe 

E-mail(uri) golah@uoradea.ro     sau gheorgheolah@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi)     romana 
  

Ro l  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 Universitatea din Oradea 
 învăŃământ 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada începând cu 2002 –conducător de doctorat,  Universitatea din Oradea 
începând cu 01.10.1998  -profesor universitar             ibidem 
între 01.10.1994-01.10.1998-conferenŃiar universitar        ibidem 
între 15.02.1984-01.10.1994 –lector universitar                 ibidem 
între 19.02.1973-15.02.1984-asistent universitar,Institutul de ÎnvăŃământ Superior Oradea 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale -după 2006    director Şcoala Doctorală,Universitatea din Oradea 
-între 2004-2006,director Departamentul de Informare şi Cercetare al Univ.din Oradea 
-între 1996-2004-decan al FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice aUniv.din Oradea 
-între 1994-1995-prodecan al FacultăŃii de StiinŃe Economice a Univ.din Oradea 
-între 1991-1994-şef de catedră la Facultzatea de ŞtiinŃe Economice şi Juridice a Univ. Din Oradea 

Lucrări ştiinŃifice Aproximativ 80 de lucrări din care, publicate peste 50;3 monografii şi circa 4 manuale universitare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate învăŃământ 
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 1992-1994-program de pregătire pentru doctorat la Facultatea de ŞtiinŃe Economice a UniversităŃii     
Babeş-Bolzai din Cluj-Napoca; 
1960-1965-Facultatea de Economie generală,ASE Bucureşti; 
1956-1960-Liceul Emanuil Gojdu din Oradea; 
1953-1956-Şcoala generală din comuna  Marca 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Istoria gândirii economice,Creşterea economică 
Dezoltarea economică 
Echilibrul macroeconomic 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

(rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) PrecizaŃi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaŃi a doua limbă maternă, vezi instrucŃiunile) 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   franceza  excelent    elementar  bine 

Limba   engeza  bine    elementar  elementar 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

1992-1994-preşedintele filialei Bihor a FSN; 
1991-1992-membru în Consiliul JudeŃean Bihor; 
1970-1972-director adjunct la Liceul economic din Oradea 

 
  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice  
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare calculator la nivel elementar 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenŃe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria  B 
  

InformaŃii suplimentare IncludeŃi aici orice alte informaŃii utile, care nu au fost menŃionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinŃe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Anexe EnumeraŃi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

 


