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Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

PUŞCAŞU STELIANA - VALENTINA
Splaiul Independenţei nr. 313, birou EB 218, sector 6,
Bucureşti, Romȃnia, Cod poştal: RO-060042
-

Mobil:

+40726733117

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

steliana.puscasu@upb.ro
Română
11.11.1985
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2013 - prezent
Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice: seminarii şi laboratoare la disciplinele: Bazele electrotehnicii 1, Bazele
electrotehnicii 2, Cȃmpuri electrice şi magnetice ȋn echipamente medicale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul
Electrotehnica

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul ingineriei electrice şi domenii conexe.

Perioada

Februarie – Mai 2013

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activităţi didactice: seminarii, laboratoare la disciplina Bazele electrotehnicii
Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul
Electrotehnica
Activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul ingineriei electrice şi domenii conexe.

Educatie şi formare
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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Octombrie 2009 – Decembrie 2012
Doctor inginer
Titlul tezei de doctorat: „Contribuţii privind creşterea performanţelor convertoarelor electromecanice cu
magneţi permanenţi”
Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrică, Departamentul de Maşini,
Materiale şi Acţionări Electrice
8
Octombrie 2009 – Iulie 2011
Diplomă studii universitare de master (specializarea: Managementul calităţii)
- Managementul calităţii,
- Auditul calităţii,
- Ingineria calităţii,
- Managementul proiectelor.
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Energetică
România
7

Perioada Octombrie 2004 – Iulie 2009
Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat (Domeniul: Inginerie Economică, Specializarea: Inginerie economică în domeniul
electric, electronic şi energetic)
Disciplinele principale studiate / Teoria circuitelor electrice, Dispozitive şi circuite electronice, Materiale electrotehnice, Proiectarea
competenţe profesionale dobândite echipamentelor electrotehnice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrică
/ furnizorului de formare România
Nivelul în clasificarea naţională sau 7
internaţională
Perioada

2005 - 2009

Calificarea / diploma obţinută Modulul Psihopedagogic
Disciplinele principale studiate / Psihologie educaţională
competenţe profesionale dobândite Pedagogie
Management educaţional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Politehnica” din Bucuresti
/ furnizorului de formare România
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Engleză

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini tehnice

C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie

C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
independent

Capacitatea de a lucra în echipă, bune abilităţi de comunicare
Specifice calificării deţinute

Competenţe şi aptitudini de utilizare - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio)
a calculatorului - nivel începător: MatLab, FEMM, Quick Field
- nivel mediu: Flux2D si Flux3D

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Iunie 2011: Participare la la modulul de interes general „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi
antreprenoriale” în cadrul proiectului de burse doctorale (COMPETE)” POSDRU/88/1.5/S/60203

Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice
6 ianuarie 2015
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