Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BOSTAN, Ionel
Adresă(e)

Piteşti 110206, Str. Constructorilor Nr. 8, Bl. 21, Sc. C, Ap. 5, Jud. Arges

Telefon(oane)
Fax
Nationalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0724039967

0348 453200
Română
13.07.1965
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

sept. 1994 – prezent
- preparator universitar (sept. 1994 - 1998),
- asistent universitar (1988 - 2001),
- şef lucrări (2001 - prezent).
- secretar ştiinţific al Facultăţii de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (2008 - 2012)
Desfășurarea de activități didactice (curs, seminar, laborator) pentru discipline din domeniul
electronicii sau din domeniul automatizărilor; Elaborarea de materiale didactice; Proiectarea de
machete de laborator; Participarea la contracte de cercetare științifică; Participarea la comisii de
finalizare studii, admitere master, susținere examene/referate doctoranzi aflați în stagiul de pregătire;
Universitatea din Piteşti, str. Targu din Vale nr.1, Pitesti 110040
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică
Învăţământ universitar tehnic (electronică si automatizări), cercetare ştiinţifică

Educaţie 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
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Oct. 1996 – Feb. 2004
Doctor Inginer, Specializarea Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Discipline de specialitate în domeniul abordat.
Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Învăţământ superior tehnic, titlul de doctor inginer

Sept. 1989 – Iulie 1994

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Inginer Electronist / Diplomă de licență
Discipline fundamentale şi de specialitate în domeniul ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor
Universitatea din Piteşti,
Facultatea de Inginerie
Învăţământ superior tehnic

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Engleza

B2

Italiană

B1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2
A1

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B1
A2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

A1

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

A1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Lucru în echipă; Comunicare; Capacitatea de adaptare la medii multiculturale;
Experiență administrativă/organizatorică dobândită ca urmare a funcției de secretar științific.
Proiectarea de aplicații de automatizare realizate cu PLC de tip Siemens, Allen Bradley, Omron;
Proiectarea de sisteme digitale implementate în FPGA; Proiectarea si simularea circuitelor analogice;
Proiectarea si simularea circuitelor digitale; Dezvoltarea sistemelor de control pentru roboți mobili
autonomi; Inteligență artificială;
Nivel înalt

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Colaborator în peste 15 contracte de cercetare naţionale, în calitate de membru, derulate sub egida
Universităţii din Piteşti.
Publicații: un capitol în carte internațională, 2 cărți, peste 20 articole la conferințe internaţionale cu
recunoaștere ISI, peste 20 articole la conferințe naţionale, 15 articole in buletine stiinţifice.
Membru în comisii de admitere la studii masterale şi de licenţă.
Membru în comisii doctorale pentru susţinere examene sau referate în stagiu.
Membru în trei contracte de colaborare internațională sub egida ERASMUS.
Mobilități de predare în programul ERASMUS+ în Spania și în Azerbaidjan.

Anexe Lista de verificare a criteriilor CNATCDU pentru ocuparea postului de conferenţiar.
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