Curriculum vitae
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Informaţii personale
Nume / Prenume

DRĂGAN, Delia Gabriela Aurelia

Adresă

Str. Observatorului nr.72, Cluj-Napoca, 400336, România

Telefon

Fix: +40 264401842

Fax
E-mail

Delia.Dragan@cfdp.utcluj.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

17.07.1960

Sex
Locul de muncă actual
Experienţa profesională

Feminin
Profesor universitar la Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
1990-1991 inginer proiectant la ICPIL București, Filiala Cluj-Napoca
1992 – până în prezent, cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
-

Profesor universitar (2009 - până în prezent)
Conferențiar universitar (2002 - 2009)
Șef de lucrări (1998 - 2002)
Asistent (1993 - 1998)
Preparator (1992 - 1993)

Funcții deținute în cadrul universității:
- Șef Catedră Geodezie și Grafica inginerească (2009 – 2011)
Membru în structurile universității:
- Senatul Universității Tehnice (2015 - prezent)
- Consiliul Facultății de Construcții (2004 - prezent)
- Consiliul Departamentului (2011 - prezent)
Activități şi responsabilități
principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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2009 - prezent
Profesor
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Învățământ superior

Activități şi responsabilități principale

Coordonarea activităților pentru disciplinele – Geometrie descriptivă, Desen tehnic şi Infografică,
Reprezentarea suprafețelor, Tehnici de comunicare, Elemente de inginerie civila, Istoria tehnicii.
Elaborare în calitate de prim autor sau coautor a 16 lucrări didactice (cursuri, culegeri de
probleme, îndrumătoare) la disciplinele Geometrie descriptivă, Desen tehnic şi Infografică şi
Reprezentarea suprafețelor. Realizarea prezentărilor în format electronic pentru cursurile de
Geometrie descriptivă și Reprezentarea suprafețelor.

Perioada

2002 - 2009

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activităților pentru cursurile – Geometrie descriptivă, Desen tehnic şi Infografică,
Elemente de inginerie civilă.
Elaborare în calitate de unic autor, prim autor sau coautor a 14 lucrări didactice (cursuri, culegeri
de probleme, îndrumătoare) la disciplinele Geometrie descriptivă şi Desen tehnic şi Infografică.
1998 - 2002
Șef lucrări
Coordonarea activităților pentru disciplina – Geometrie descriptivă – pregătirea materialelor de
curs și aplicații – module de curs noi, lucrări de laborator noi, iar pentru disciplina Desen tehnic şi
Infografică -– pregătirea materialelor de aplicații. Elaborare în calitate de coautor a unui
îndrumător de lucrări la disciplina Geometrie descriptivă.
1993 - 1998
Asistent universitar
Geometrie descriptivă - pregătirea materialelor de aplicații, lucrări de laborator.
Desen tehnic şi Infografică - pregătirea materialelor de aplicații, lucrări de laborator.
1992 - 1993
Preparator
Activități didactice în domeniul Geometriei descriptive și a Desenului tehnic de construcții.

Educaţie şi formare
Anul
Diploma obţinută
Titlul tezei de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Anul
Diploma obţinută
Domeniul
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
-

2001
Diplomă de doctor în științe inginerești
Domeniul Inginerie Civilă
Structura și plastica clădirilor înalte
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
1983-1989
Diplomă - inginer
Inginerie Civilă
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

pe termen scurt
Anul
Calificare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Anul
Calificare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Anul
Calificare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
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2013
Participant la programul de formare în blended - learning, tehnologii educaționale moderne și
utilizarea TIC în procesul didactic, proiect DidaTec – POSDRU/87/1.3/S/60891.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
2011
Certificare absolvire - Curs postuniversitar de perfecționare “Audit energetic pentru clădiri”
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Departamentul DECSAP
2006
Certificare Autodesk
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Aptitudini şi competențe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Limba română
Franceză, engleză

Competențe şi abilități sociale

Seriozitate, perseverență, eficiență, capacitate de adaptare sporită, sociabilă, comunicativă, bune
relații cu colegii și studenții, capacitate de sinteză și analiză, disponibilitate de implicare în activități
socio-culturale.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Bun organizator, spirit de echipă, spirit de inițiativă, responsabil de disciplină și coordonator al
activității colectivului de Geometrie descriptivă, Desen tehnic și Infografică din cadrul Facultății de
Construcții între anii 2001-2015. Membru în echipele de organizare ale simpozioanelor de
specialitate și vizite de studiu pentru studenți.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Competențe în utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), dobândite
prin autoinstruire, AutoCad (participare la curs de perfecționare ) și Adobe Photoshop
(autoinstruire).

Afilieri

Perfecționări în străinătate

Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING)
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri (APDP)
Asociația Absolvenților Facultății de Construcții (AAFC)
Belgia, Bruxelles, Institute d’Architecture Victor Horta, bursa Tempus de mobilitate individuală
(martie 1997- mai 1997).

Informații suplimentare

Permis de conducere

Decembrie 2017
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- elaborarea în calitate de unic autor, prim autor sau coautor a 14 cărți de specialitate și 18
culegeri de probleme și îndrumătoare de lucrări, atât în limba româna cât și bilingv
(română/engleză)
- elaborarea în calitate de unic autor, prim autor sau coautor a peste 100 de articole/studii
publicate în reviste recunoscute de către CNCSIS sau în volumele unor manifestări științifice
internaționale din țară și străinătate.
- membru în comitetele științifice în cadrul conferințelor internaționale de specialitate
(International Conference of Engineerig Graphics and Design – ICEGD 2009, 2011, 2013, 2015,
2017).
Da, categoria B.

Prof.dr. ing. Delia Gabriela Drăgan

