Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

RĂSVAN Vladimir
Str. Parfumului 35H ap.2 sector 3 Bucureşti
0213231119

0744345461

vrasvan@automation.ucv.ro
http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Rasvan%20Vladimir/VRasvan.htm

Sexul M | Data naşterii 20/05/1945 | Naţionalitatea română

Scrieti datele(15.02-1982- prezent
01.05.1972-15.02.1982
01.08.1967-01.05.1972)

Profesor universitar titular(din 1990,înainte – conferenţiar)
Universitatea din Craiova Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, str. A.I. Cuza 13
Craiova htp://www.ucv.ro
▪ Activitate didactică universitară
▪ Cercetare ştiinţifică academică contractuală şi personală
▪ Conducere academică (decan între 1990-2004)
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul de Automatică, Electronică şi Mecatronică

Cercetător ştiinţific principal gr. III (din februarie 1975, înainte – cercetător)
Institutul de Cercetări şi Proiectări Echipamente Termoenergetice (ICPET) Bucureşti, Platforma de
cercetare Şos. Vitan 236 Bucureşti, sector 3
▪ Cercetare ştiinţifică aplicativă contractuală de nivel departamental
▪ Cercetare ştiinţifică academică personală
Tipul sau sectorul de activitate Laboratorul de Automatică şi Electronică

Doctorand bursier (din mai 1969, înainte – cercetător stagiar)
Institutul de Energetică al Academiei Române, Şos. Vitan 236 Bucureşti sector 3
▪ Cercetare ştiinţifică academică şi documentare
▪ Pregătire de bază ca doctorand
▪ Elaborarea tezei de doctorat
Tipul sau sectorul de activitate Laboratorul de Sisteme Neliniare
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Scrieţi datele (01.05.196901.05.1972
01.10.1962-15.06.1967
01.09.1951-15.06.1962)

Doctor inginer în „Automatizări şi telecomenzi”

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Academia Română prin Institutul de Energetică şi Institutul Politehnic Bucureşti
▪ Teoria Sistemelor, Teoria sistemelor optimale, Stabilitatea sistemelor automate
▪ Capacitatea de a derula cercetări de automatică teoretică şi matematici aplicate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Inginer în Automatică
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Institutul Politehnic din Bucureşti

Bacalaureat
Colegiul Naţional „Sf. Sava” Bucureşti

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Limba rusă

C1

C1

C1

C1

C1

Limba franceză

C1

C1

C1

C2

C1

C1

C1

C2

Discurs oral

.

Limba engleză

C2

C1

Competenţe de comunicare

:
▪ Competenţe de transmitere de cunoştinţe dobândite în activitatea didactică universitară
▪ Competenţe de transmitere a ideilor ştiinţifice dobândite prin publicaţii şi comunicări în publicaţii de
specialitate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea
dobândite.
Coordonare echipe de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale
▪ Conducere academică universitară la nivel de facultate (decan timp de 14 ani)

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi
contextul în care au fost acestea dobândite.
▪ o bună cunoaştere a eticii universitare(preşedinte al comisiei de etică a universităţii timp de 6 ani)
Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.



o bună cunoaştere a instrumentelor Latex 2e
gestiunea propriilor fisiere si a postei electronice

Octombrie 2014
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Scrieţi numele şi prenumele
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