Curriculum vitae
European
Informaţii personale
Nume / PrenumeNICOLESCU Bogdan Nicuşor
Adresă(e)Str. Al. Odobescu, nr. 18, Piteşti Argeş
Telefon(oane)0248 6363217

Mobil:

0751 55 10 22

Fax(uri)
E-mail(uri)nicolescubogdan81@yahoo.com sau bogdan.nicolescu@upit.ro
Naţionalitate(-tăţi)română
Data naşterii07 09 1953
Sexmasculin
Locul de muncă vizat / Domeniul Formator
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada1991- Universitatea din Piteşti
Funcţia sau postul ocupatConferenţiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principaleActivităţi didactice la disciplinele:
Ecuaţii diferenţiale şi Sisteme dinamice, Ecuaţii cu derivate parţiale, Mecanica analitică, Mecanică,
Matematicii speciale, Metode numerice pentru EDP, Matematică, Aritmetică, Metodica predării
matematicii în ciclul primar, Metodica predării matematicii în gradiniţe, Informatizarea
managementului educaţional,
Activităţi de formare continuă la disciplinele:
Manadement de proiect, Managementul curriculumului
Responsabilităţi principale:
- preşedintele comisiei de cercetare a Senatului Universităţii din Piteşti (2012-2016)
-director al Departamentului de Formare Continuă Muntenia al Universităţii din Piteşti (2015-)
- consilier pe probleme de învăţământ al Departamentului de Formare Continuă Muntenia al Universităţii
din Piteşti (2009 -2014)
- secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe (200-2002) şi al Facultăţii de Matematică-Informatică (20022008)
Numele şi adresa angajatoruluiUniversitatea din Piteşti, Str Tg. din Vale nr 1 Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitateÎnvăţământ, cercetare şi formare
Perioada1977-1991 Institutul de Cercetări şi Proiectări ICEPRONAV-Galaţi
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Funcţia sau postul ocupatCercetător (1984-1991), matematician (1977-1984)
Activităţi şi responsabilităţi principaleActivităţi de cercetare: cercetare în hidrodinamică navală pentru reducerea rezistenţei la înaintare,
studiul cavitaţiei hidrodinamice pe pala elicei în regim de interacţiune cu corpul navei, optimizarea
formelor carenelor etc.
Responsabilităţi principale:
membru si/sau director (responsabil) de proiecte de cercetare în cadrul Bazei de Cercetări în
Hidrodinamică Navală Galati,
Şeful de departamentului de Modelare Matematică şi Informatică în Hidrodinamică Navală din cadrul
Bazei de Cercetări în Hidrodinamică Navală Galaţi -ICEPRONAV
Numele şi adresa angajatoruluiICEPRONAV (Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Construcții Navale) Galați, Str. Portului, nr.
19A, Galaţi
Educaţie şi formare
Perioada1985-1996 doctorat în domeniul fundamental Ştiinte exacte, domeniul Matematică
Calificarea / diploma obţinutăDiploma de doctor în matematică
Disciplinele principale studiate /Teoria cavitaţei, Aerodinamică, Teoria stratului limita, Teoria hidrodinamică a lubricaţiei
competenţe profesionale dobânditeAplicarea matematicii în diverse domenii de activitate umană, altele decât matematica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Universitatea din Bucureşti şi Institutul de Matematică al Academiei Române
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sauDoctoral
internaţională
Perioada1976-1977 – Specializare în Mecanica fluidelor şi Astronomie
Calificarea / diploma obţinutăCertificat de studii aprofundate în Mecanica fluidelor şi Astronomie
Disciplinele principale studiate /Mecanica fluidelor vâscoase, Medii poroase, Analiză asimptotică, Mecanica cerească, Astrofizică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Universitatea din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sauPostuniversitar ISCED 5
internaţională
Perioada1972-1976 – Licenţă în Matematică
Calificarea / diploma obţinutăDiploma de licenţă în matematică
Disciplinele principale studiate /Analiză matematică, Geometrie diferenţială, Algebră, Ecuaţii diferenţiale, Ecuaţiile fizicii matematice,
competenţe profesionale dobânditeinformatică, Logică/ profesor de matematică învăţământ preuniversitar şi universitar, cercetător
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Universitatea din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sauLicenţă
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
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Limba(i) maternă(e)Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere
Nivel european (*) Ascultare

Vorbire
Citire

Participare

Scriere
laDiscurs oral

Exprimare scrisă

conversaţie
Limba Engleză

Limba Franceză

C1

C1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

C1

C1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

C1

C1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

C1

C1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

C1

C1

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bună comunicare, responsabilitate, adaptabilitate şi toleranta, seriozitate, rezistenta la
stres
Competenţe şi aptitudini organizatoriceExperienţă în managementul de proiect
Experienţă în granturile de cercetare fundamentală şi aplicativă
Bun organizator pentru activităţile didactice şi cele de cercetare
Competenţe şi aptitudini tehniceUtilizare echipamente electronice (fax, xerox, scanner, videoproiector, ...)
Utilizare Windows, Microsoft Word, Excel
Competenţe şi aptitudini de utilizare aUtilizare PC, stăpânirea limbajelor de programare
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artisticePictura/ muzica şi dans
Alte competenţe şi aptitudini Initţator şi formator de programe de formare continuă, cercetător în domeniul matematicilor aplicate
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
AnexeListă de lucrări
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