
Pag 1 / 3 - Curriculum vitae  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 
© Comunitatea Europeană, 2003    20051110 

 

  

  

 

CURRICULUM VITAE  
FORMAT EUROPEAN  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rădulescu Magdalena 
Adresa Str. Schitului, nr.103D, Piteşti, Argeş, România 
Telefon  Mobil: (004)0740093011  

Fax  
E-mail magdalena.radulescu@upit.ro 

  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 15.11.1976 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
Director Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Universitatea din Piteşti, ianuarie 2012-iunie 2012. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare cursuri şi seminarii la disciplinele Monedă şi Credit şi Gestiune bancară, Economie 
monetară la ciclul de licenţă şi Operaţiuni de plăţi şi compensări, Managementul riscurilor şi 
performanţelor bancare, Reglementări bancare naţionale şi internaţionale, la ciclul de master.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada februarie 2005-februarie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Pitesti 
Secretar Ştiinţific al Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Pitesti (2005-2008). 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare cursuri şi seminarii la disciplinele Monedă şi Credit şi Gestiune bancară la ciclul de 
licenţă şi Operaţiuni de plăţi şi compensări, Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, 
Reglementări bancare naţionale şi internaţionale, la ciclul de master.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2002-2005  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare de seminarii la disciplinele Monedă şi Credit, Modelarea deciziilor financiar-

monetare, Pieţe de capital şi Gestiune bancară la ciclul de licenţă şi de îndrumare de lucrări ale 
studenţilor la sesiunile ştiinţifice studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2000-2002  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare de seminarii la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Monedă şi Credit şi 
Gestiune bancară la ciclul de licenţă şi de îndrumare de lucrări ale studenţilor la sesiunile ştiinţifice 
studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010-2012  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii postdoctorale 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Macroeconomie monetara, Politici macroeconomice, Econometrie, Investitii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Romana, Institutul de Cercetari Economice si Universitatea din Bucuresti, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Perioada 2001-2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Economie 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Economie, Relaţii financiar-valutare internaţionale, Politici financiar-monetare, Econometrie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Perioada 1999-2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate/Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Strategii financiar-monetare, Finanţe internaţionale, Econometrie, Teorie financiară avansată  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

  

Perioada 1995-1999  

Calificarea / diploma obţinută Economist/Diplomă de licenţă 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Finanţe, Monedă şi credit, Gestiune bancară, Gestiune financiară, Operaţiuni bancare, Pieţe de 
capital 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Matematică, Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză, Franceză 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba Engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de comunicare, capacitate de lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am organizat, coordonat şi participat la multe manifestări ştiinţifice în calitate de Secretar Ştiinţific al 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Piteşti şi în calitate de director al Departamentului de 
Cercetare Ştiinţifică. 
Participare activă în proiecte de cercetare cu colegii de la Academia Română, Institutul de Prognoză 
Economică şi cu cei de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor şi 
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de a lucra pe calculator 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, E-views, Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt pasionată de muzică, literatură, teatru. 

Permis de conducere Categoria B 
  

 
 
 
                 Data,                                                                                                  Conf.univ.dr. Rădulescu Magdalena 
 26.03.2017                    


