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INFORMAŢII PERSONALE Isac Luminița Anișoara  
 

  

 

 

 isac.luminita@unitbv.ro 

 

 

Sexul feminin | 14/02/1969 | Naţionalitatea română  

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
 
 
 
 
 
 

  Profesor universitar - de la 23 februarie 2015 până in prezent 

Universitatea Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr 29, Brașov, România  

▪ Activitati didactice pentru programele de studii licenta si master, in limba romana si/sau in limba 
engleza,pentru disciplinele: chimie, analiza si sinteza proceselor tehnologice, Special/Ecological 
Materials; 

▪  Indrumare proiecte de licenta si de disertatie; 

▪  Desfasurare activitati de cercetare stiintifica in cadrul Centrului de Energii Regenerabile si Reciclare  

 
Conferențiar universitar - de la 1 octombrie 2008 până la 22 februarie 2015 

 Universitatea Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr 29, Brașov, România  

 ▪ Activitati didactice pentru programele de studii licenta si master, in limba romana si/sau in limba 
engleza,pentru disciplinele: chimie, analiza si sinteza proceselor tehnologice, Special Materials, Solid 
State Characterization Techniques; 

▪  Indrumare proiecte de licenta si de disertatie; 

▪  Desfasurare activitati de cercetare stiintifica in cadrul Centrului de Energii Regenerabile si Reciclare 
  

 Șef de lucrări universitar - de la 1 octombrie 2002 până la 30 septembrie 2008 
 Universitatea Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr 29, Brașov, România  

 ▪  Activitati didactice pentru programele de studii licenta si master, in limba romana si/sau in limba 
engleza,pentru disciplinele: chimie, analiza si sinteza proceselor tehnologice, Special Materials, 
Chimie anorganică III etc.; 

▪  Indrumare proiecte de licenta; 

▪  Desfasurare activitati de cercetare stiintifica in cadrul Universitatii Transilvania din Brasov 
  

Asistent universitar - de la 1 octombrie 1996 până la 30 septembrie 2002 
 Universitatea Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr 29, Brașov, România  

 ▪  Activitati didactice pentru programele de studii  de licenta pentru disciplinele: chimie, chimie 
anorganica, chimie fizica, chimie analitica, practica de laborator etc.; 

▪  Desfasurare activitati de cercetare stiintifica in cadrul Universitatii Transilvania din Brasov 
  

Profesor de chimie - de la 15 septembrie 1993 până la 30 septembrie 1996 
 Grup Scolar Auto, Brasov; Liceul Unirea, Brasov, Liceul Economic, Brasov  

 ▪  Predare ore de chimie în invatamantul preuniversitar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 Doctor in chimie - din iunie 2007               Nivelul 8  

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie 

▪ Straturi subtiri de sulfuri de cupru cu aplicatii optoelectronice; 

▪ Compusi coordinativi ai cuprului continand liganzi cu atomi donori sulf  
  
 Diploma master - februarie 2006                                                                         Nivelul 7 Nivelul 8i  

 Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinta si Ingineria materialelor 

 ▪ Specializarea: Chimie aplicata in mediu si industrie (in limba engleza); 

▪ Materiale nanostructarate cu aplicatii in industrie si mediu; 

▪ Achizitii de date si modelare in Chimie; 

▪ Mediu, Stiinta, Societate; 

▪ Biotehnologii de mediu  
 

 Diploma licenta - iunie 1993                                                                         Nivelul 6 
 Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie 

 ▪ Specializarea: Chimie Fizica; 

▪ Chimie anorganica, chimie organica, chimie analitica, chimie fizica, tehnologie chimica, chimia 
compusilor macromoleculari, chimia combinatiilor complexa, mecanica, termodinamica, electricitate 
etc. 
 

 Certificat de competenta lingvistica (limba engleza) - 2007                        Nivelul B2 
 Universitatea Transilvania din Brasov ,Centrul pentru invatarea limbilor moderne 

 ▪ Exprimare orala, scrisa; 

▪ Receptarea mesajului oral,scris. 
 

 Certificat TOPAS - 2008 
Certificat Thin Film Analysis XRR - 2008 

 Bruker  AXS Training Center, Karlsruhe, Germania 

 ▪ Utilizarea softului TOPAS in interpretarea difractogramelor de raze X pentru pulberi; 

▪ Analiza calitativa si cantitativa a straturilor subtiri prin difractie de raze X. 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B2  B2  B2  B2  B2  

 Certificat de competenta lingvistica (limba engleza).  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic in invatamantul 
universitar si preuniversitar; 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de participant la conferinte 
internationale si nationale; 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de tutore pentru studentii de la 
specializarea IPMI din cadrul facultatii Design de Produs si Mediu, Universitatea Transilvania din 
Brasov . 
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ANEXE   

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

▪ Experienta in managementul de proiect si de echipa, in calitate de director a unui proiect national de 
tip IDEI si in calitate de responsabil stiintific echipa coordonator proiect PN II; 

▪ Coordonarea lucrarilor de licenta si de disertatie ale studentilor; 

▪ Spirit organizatoric si experienta in logistica, ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de 
munca. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Capacitatea de a lucra cu aparate si echipamente de cercetare avansata si de a prelucra rezultatele 
obtinute, ca urmare a stagiilor de pregatire in tara si strainatate dar si la locul de munca   

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ si PowerPoint™) si a 
programelor Origin 8,Labview etc. 
 

Alte competenţe  ▪ Spirit de echipa: participarea constanta la activitatile didactice si de cercetare ale colectivului; 

▪ Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, prin stagiile de pregatire profesionala desfasurate in 
strainatate, precum si prin participarea la conferinte. 

Permis de conducere  ▪ categoria B 

 ▪ publicaţii sau cercetări (selectie).  


