Curriculum Vitae
Europass
INFORMAȚII PERSONALE
Nume / Prenume
Adresă(e)

FILIMON LUMINIłA
Str. Universității, nr. 1, 410087 - Oradea, Bihor, România

Telefon (oane)

+40 259408160

Fax(uri)

+40 259408475

E-mail (uri)

palelumi@yahoo.com

Nationalitate

română

Data nasterii

5 martie 1975

Sex

feminin

Locul de munca vizat / Domeniul
ocupational

EXPERIENȚA

PROFESIONALĂ
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale

20.02.2015 - prezent
Conferențiar universitar
Activitate didactică şi de cercetare - cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Introducere
în planificarea teritorială, Planificare strategică şi management teritorial, Amenajare şi
politici teritoriale europene, Geografie regională generală
Numele si adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr.1, cod 410087
Tipul activitatii sau sectorul de Educatie si cercetare
activitate
Perioada 01.10.2002 - 19.02.2015
Functia sau postul ocupat

Lector universitar

Activitati si responsabilitati Activitate didactică şi de cercetare - cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Planificare
principale strategică şi management teritorial, Amenajare şi politici teritoriale europene,
Introducere în planificarea teritorială, Geografie regională generală, Gestiune si
planificare teritorială, Procese şi fenomene geografice de risc, Amenajare urbană şi
rurală, Politici şi strategii de dezvoltare regională, Geografia regională a României
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr.1, cod 410087
Educatie si cercetare

01.03.2000-01.10.2002
Asistent universitar

Activitati si responsabilitati Activitate didactică şi de cercetare – lucrari practice la disciplinele: Geografie generală,
principale Geografia regională a României, Amenajarea teritoriului
Numele si adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr.1, cod 410087
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Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada

Educatie si cercetare

23.02.1999-01.03.2000

Functia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activitati si responsabilitati
principale

Activitate didactică şi de cercetare – lucrari practice la disciplinele: Geografia
turismului, Geografie economică mondială, Geografie generală

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr.1, cod 410087
Educatie

01.09.1998-22.02.1999
Profesor de geografie titular
Activități didactice specifice
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Oradea
Educație

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta

1998-2007
Diploma de Doctor in Geografie
Teza de doctorat cu titlul “łara Beiuşului. Studiu de geografie regională”, coordonator
științific Prof.univ.dr. Pompei Cocean
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

1997-1998
Diploma de master
Geografie umană şi dezvoltare regională
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

1993-1997
Diploma de licenta in Geografie
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Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorul de formare

Burse şi stagii de cercetare

Discipline specifice specializării Geografie
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie

15.01-15.04.2000, Universitatea din Poitiers, FranŃa, bursă Erasmus
5.01-5.06.2003, Universitatea din Poitiers, FranŃa, bursa Guvernului României,
cercetare în domeniul amenajării teritoriului
1.05-1.08.2005, Universitatea „François-Rabelais” din Tours, FranŃa, bursă “Leonardo”
în cadrul Proiectului „Councelling Center in Territorial Planning and Tourism”
10 iunie - 3 iulie 2011, Universitatea „François-Rabelais” din Tours, Franța, stagiu de
documentare-cercetare în cadrul proiectului ”łările româneşti ca teritorii de proiect şi
modele de dezvoltare regională.Studiu de caz: łara Beiuşului”
18 - 31 mai 2013, Universitatea Aix -Marseille, Aix-en-Provence, Franța, stagiu de
documentare-cercetare în cadrul proiectului ”łările româneşti ca teritorii de proiect şi
modele de dezvoltare regională.Studiu de caz: łara Beiuşului”
1 - 21 iunie 2013, Universitatea Joseph Fourier, Grenoble.Franța, stagiu de
documentare-cercetare în cadrul proiectului ”łările româneşti ca teritorii de proiect şi
modele de dezvoltare regională.Studiu de caz: łara Beiuşului”

Profesor invitat

Teaching staff in cadrul
programului Erasmus

octombrie-noiembrie 2005, Universitatea “Francois Rabelais” din Tours, FranŃa;
ianuarie 2007, Universitatea “Francois Rabelais” din Tours, FranŃa;
februarie 2008, Universitatea “Francois Rabelais” din Tours, FranŃa;

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, Universitatea “Francois Rabelais” din
Tours, FranŃa
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, Universitatea din Poitiers, FranŃa
2005, Universitatea din Orleans, Franța

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) materna(e)

romana

Limba(i) straine cunoscuta(e)
Autoevaluare

Intelegere

Vorbire

Ascultare

Nivel european (*)

Citire

Participare la
conversatie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisa

Limba

FR

C1

FR

C1

FR

C1

FR

C1

FR

C1

Limba

EN

B2

EN

B1

EN

B2

EN

B1

EN

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine

CompetenŃe şi abilităŃi sociale

Capacitate de adaptare, spirit de echipă, bune abilitati de comunicare, flexibilitate,
dobândite prin schimburi de experiență și participarea în echipe de cercetare naționale
și internaționale

3

CompetenŃe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator, atenție la detalii, capacitate de a motiva echipa dobândite prin
următoarele activități: Coordonator echipe de cercetare, Coordonator echipe de
studenti de nationalitati diferite, Organizarea de aplicatii de teren pentru studenti

CompetenŃe şi aptitudini
tehnice

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite.
Nu este cazul

CompetenŃe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
CompetenŃe şi aptitudini
artistice

Competențe de utilizare a calculatorului în diverse versiuni: Word, Excel, Power-Point,
Corel Draw, ArcGis, Autodidact

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite.
Nu este cazul

Alte competenŃe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Categoria B

ResponsabilităŃi administrative/FuncŃii deŃinute:
Director al Centrului de Studii și Analize Teritoriale din cadrul FacultăŃii de Geografie,
Turism şi Sport, Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului,
Universitatea din Oradea ( din octombrie 2015); Director de studii al Programului de
studii de licenŃă Planificare Teritorială (2005-2012); secretar ştiinŃific al Centrului de
Studii şi Analize Teritoriale din cadrul FacultăŃii de Geografie, Turism şi Sport,
Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Universitatea din
Oradea (2004-2009); membră în Comisia de Calitate a FacultăŃii de Geografie, Turism
şi Sport (2008-2009, 2011-2013); coordonator pentru DGTAT al Programului Intensiv
Erasmus desfăşurat anual în cadrul ReŃelei Europene de Planning Regional, împreună
cu UniversităŃile din Bristol, Hanover, Nijmegen, Bologna şi Tours (2006-2014);
iniŃiator şi coordonator al Programului Socrates-Erasmus cu Universitatea “Francois
Rabelais”, Tours, FranŃa (2003-prezent); iniŃiator şi coordonator al Programului
Socrates-Erasmus cu UniversităŃile din Hannover (Germania) şi Nijmegen (Olanda)
(2007-prezent)

INFORMAłII
SUPLIMENTARE

Activitatea ştiinŃifică:
Un volum colectiv publicat la o editură internaŃională (coordonator), un volum colectiv
publicat la o editură naŃională (coordonator), o carte publicată la o editură naŃională,
colaborator la un album bilingv publicat la o editură naŃională, colaborator 2 cărŃi publicate
la Editura UniversităŃii din Oradea, participant la 35 congrese şi conferinŃe ştiinŃifice
internaŃionale, 40 studii şi articole publicate în reviste de specialitate din Ńară şi
străinătate, 9 contracte de cercetare ştiinŃifică, director de proiect de cercetare finanŃat de
UEFISCDI, program Resurse umane, Tinere Echipe, director de proiect internațional
finanțat de ANPCDEFP.
AsociaŃii profesionale:
Membru fondator al Cercului de Geografie Regională din Cluj-Napoca în anul 1997;
Membru al AsociaŃiei Geografice “Simion MehedinŃi” din Oradea, din 1999;
Membru al SocietăŃii de Geografie din România începând cu anul 1998;
Membru al AsociaŃiei de Geografie Umană din anul 2004;
Membru al AsociaŃiei Ecoplanning, din anul 2012
Membru al AsociaŃiei de ŞtiinŃă Regională de Limbă Franceză, afiliată Regional Science
Association, din anul 2014.

07.02.2016

Conf. univ. dr. LuminiŃa Filimon
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