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Informaţii personale  

Nume / Prenume Thomas Schnabel 
E-mail(uri) thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at 

  

  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Inginerie forestieră 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2019-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor-FH 

Activităţi şi responsabilităţi principale Director de cercetare-dezvoltare pentru construcții de lemn și cherestea 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Aplicate Salzburg, Kuchl, Austria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare și dezvoltare 

Perioada 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător senior 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lector și manager de proiect 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Aplicate Salzburg, Kuchl, Austria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare și dezvoltare 

Perioada 2003-2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lector și manager de proiect 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Aplicate Salzburg, Kuchl, Austria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare și dezvoltare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Dr. rer. nat. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

știința lemnului și tehnologia lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Munchen, Germania 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută DI(FH). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia lemnului și industria lemnului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Aplicate Salzburg, Kuchl, Austria 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) germană 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat 

spaniolă  A2 începător A2 începător A2 începător A2 începător A2 începător 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități de coordonare a colectivelor de cercetare:  

 2019 – prezent: Director cercetare-dezvoltare in domeniul lemn și construcții din lemn, FH Salzburg, 
Camp. Kuchl 

 2015-2019: Mebru in comitetul managerial al COST Action FP1407 

 2013-2015: Mebru in comitetul managerial al COST Action FP1006 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice ▪ autorizație pentru folosirea utilajelor pentru exploatarea lemnului (fierastrau mecanic, sisteme de 
transport cu cablu, masuratori si cubaj in padure),  
Activitati specific de laborator/industrial in domeniul microscopiei, uscarii, impregnarii si spectrografierii 
lemnlului si produselor din lemn 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Data base, e-Learning platform Moodle, Microsoft SPSS, 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Activitate de expert și recenzor pentru mai mult de 12 reviste științifice cotate ISI  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, C1 
  

Informaţii suplimentare  a) Proiecte de cercetare-dezvoltare: 12 proiecte de cercetare conduse în calitate de director de 
proiect la Kuchl  

 b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului:  

 Președintele Comitetului Științific al „Naturinspiriertes Denken - Biomateriale și procese”  
12. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen (FFH2018) 

 Membru al Comitetului Științific al PTF BPI 2018 - a 5-a conferință internațională privind 
tehnologiile de prelucrare pentru industriile forestiere și biobase din Freising (Germania) 

 Membru al Comitetului Local de Organizare pentru Acțiunea COST FP10006 Atelierul „Bazele
chimiei modificării suprafeței lemnului” din Kuchl (Austria) 

 c) o sinteză a principalelor realizări:  
 1 teză doctorat (Munich);  
 2 cărți publicate în edituri internaționale (coautor) 
 1 capitol de carte publicată în editură internațională (coautor) 
 2 cărți publicate in edituri internaționale (co-editor) 
 28 articole indexate ISI 
 13 articole indexate BDI 
 1 articol publicat în reviste internaționale neindexate 
 35 lucrări publicate în volumele conferințelor internaționale 
 3 lucrări publicate în volumele conferințelor naționale (ICSWE Brașov) 
 3 prezentări invitate în cadrul programelor naționale de cercetare 

 

  

 


