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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tescașiu, Bianca 
Adresă(e) 102, Calea Hărmanului, 507190, Sînpetru, România 

Telefon(oane) Fix: 0268360143 Mobil: 0743299023 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bianca.tescasiu@unitbv.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28.07.1973 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

 Marketing 

 

 

Experienţa profesională Vechime în învățământul universitar – 18 ani 
  

Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice, de cercetare și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Educație, învățământ 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

2015-prezent 
Coordonator ALUMNI  
 
Coordonare, activități administrative 
Universitatea Transilvania    
Educație, învățământ 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Educaţie şi formare 

2002-2017 
  Lector universitar 

Activități didactice, de cercetare și administrative 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Educație, învățământ 

 
 
2000-2002 
Asistent universitar 

Activități didactice, de cercetare și administrative 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Educație, învățământ 

 
 
1999-2000 
Preparator universitar 

Activități didactice, de cercetare și administrative 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Educație, învățământ 
 

  

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, mediu de afaceri european, integrare internațională, economie europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Național de Cercetări Economice – Academia Română 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
1994-1998 
Diplomă de licență 
Marketing, comerț, cercetări de marketing, marketing internațional 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceză 
 

 
 A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, spirit de echipă, adaptabilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități manageriale, experiența managerială 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere  
Permis categoria B 

  

Informaţii suplimentare     
a) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate 
de director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau 
granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare şi volumul finanţării; 
 
    b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului. 
 
    c) o sinteză a principalelor realizări:  

• teza (Instituții europene. Schimbări și perfecționări instituționale din perspectiva 
extinderii Uniunii Europene);  

• nr cărţi publicate în edituri internaționale 
• nr capitole de cărți publicate în edituri internaționale 2 
• nr cărţi publicate în edituri naționale 3 
• nr capitole de cărți publicate în edituri naționale 
• nr lucrări indexate ISI 4 
• nr lucrări indexate BDI 12 
• nr lucrări în volumele conferințelor 8 
• nr brevete  

 

  

 


