Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

TUDOR VALENTINA CONSTANŢA
Bdul Ion Mihalache, Sector 1, Bucureşti

Telefoane

021-318.04.65

Fax

021-318.28.88

E-mail

0723 548 275

valentina_tudor@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

08 septembrie 1972

Sex

Mobil:

Feminin

Experienţa profesională
Perioada

martie 2014-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Predare şi seminarizare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI,
Facultatea de Management, Inginerie Economică in Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate de predare a disciplinelor „Managementul unităţilor de alimentaţie
publică şi agroturism", "Managementul fermei", „Managementul producţiei",
„Modelarea şi simularea sistemelor agricole", "Proiecte comunitare",

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2008-2014
Conferenţiar universitar
Predare şi seminarizare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI,
Facultatea de Management, Inginerie Economică in Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate de predare a disciplinelor „Managementul unităţilor de alimentaţie
publică şi agroturism", "Managementul fermei", „Managementul producţiei",
„Modelarea şi simularea sistemelor agricole", "Proiecte comunitare",

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Febr. 2007 - prezent
Responsabil Departament pentru Asigurarea Calităţii U.S.A.M.V. Bucureşti
Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea cerinţelor Standardelor de calitate

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

învăţământ universitar

Perioada

2005-2008

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări
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Activităţi şi responsabilităţi Predare şi seminarizare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI,
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate de predare a disciplinelor "Management în agricultură", „Gestiunea
activitate exploataţiei agricole", „Proiecte comunitare", „Modelarea şi simularea sistemelor
agricole".
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2005-2006
Evaluator

Activităţi şi responsabilităţi Evaluare proiectelor din punct de vedere tehnic
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI,
Programul AGRAL, Programul CEEX
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare
activitate
Perioada 2002-2005
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Predare şi seminarizare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BUCUREŞTI,
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate de predare a disciplinelor "Management în agricultură", „Gestiunea
activitate exploataţiei agricole", „Proiecte comunitare", „Modelarea şi simularea sistemelor
agricole".
Perioada 2000-2002
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi Seminarizare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCUREŞTI,
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate de predare a disciplinelor "Management în agricultură", „Gestiunea
activitate exploataţiei agricole", „Proiecte comunitare", „Modelarea şi simularea sistemelor
agricole".

Educaţie şi formare
Perioada Martie 2014
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Competente profesionale Curs Auditor în domeniul calităţii
dobândite
Numele şi tipul Instituţiei de SC SRAC SERVICII GRUP SRL
învăţămânr/furnizorului de formare Bucureşti
Perioada sept 2011- mai 2012
Calificarea/diploma obţinută Brevet de Turism
Competente profesionale Curs manager în activitatea de turism
dobândite
Numele şi tipul Instituţiei de SC Formare Managerială în Turism - FMT SRL
învăţămânr/furnizorului de formare
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Perioada noiembrie 2011
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Competente profesionale Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de SC INTRATEST SRL
învăţămânr/furnizorului de formare Bucureşti
Perioada septembrie 2011
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare
Competente profesionale Training de Formare a Evaluatorilor Externi
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de ARACIS
învăţămânr/furnizorului de formare POSDRU /2/1/S/l 3933
Perioada aprilie 2011
Calificarea/diploma obţinută Evaluator ARACIS
Competente profesionale Domeniu: Inginerie şi Management
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Registrul Naţional de Evaluatori ARACIS
învăţămânr/furnizorului de formare
Perioada februarie 2011
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Competente profesionale Curs Managementul Educaţiei la Distanţă
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de USAMV Bucureşti
învăţămânr/furnizorului de formare
Perioada Noiembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, Managementul calităţii în învăţământul superior
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada februarie 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Training-ul de Formare a Evaluatorilor Interni
Numele şi tipul instituţiei de ARACIS,
învăţământ / furnizorului de POSDRU/2/1/S/1 3933
formare
Perioada decembrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Consultant in agricultura,
Numele şi tipul instituţiei de Centrul de Pregătire şi informare, UMP - MAKIS,
învăţământ / furnizorului de ju.S.A.M.V. Bucureşti
formare
Perioada 2004-2009
Calificarea / diploma obţinută Diploma Inginer, Specializarea Inginerie economică în agricultură
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Management, Inginerie economică în Agricultură şi dezvoltare rurala,
învăţământ / furnizorului de Departamentul de învăţământ la Distanţă
formare USAMV Bucureşti
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Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, Manager de proiect
Numele şi tipul instituţiei de S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L.
învăţământ / furnizorului de laşi
formare
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, Formator,
Numele şi tipul instituţiei de S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L.
învăţământ / furnizorului de laşi
formare
Perioada

martie 2007

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Manager al Sistemului de management al calităţii"
Disciplinele principale studiate / Curs Managementul calităţii
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

S.C. Floyd AD&C S.R.L.

nov-dec 2006
Diplomă
Curs de consultanţă agricolă - Programul MAKIS
Formator de formatori
The Danish Agricultural Advisory Service, National Centre
Denmark

1998-2004
Diplomă
Specializarea: Doctor în Agronomie

U.S.A.M.V. Bucureşti,
Facultatea de Management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare rurală

2000-2002
Diplomă master
Specializarea: Management şi dezvoltare rurală

U.S.A.M.V. Bucureşti,
Facultatea de Management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare rurală

1996-1997
Diplomă Studii Aprofundate

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Ingineria şi gestiunea spaţiului rural

U.S.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Agricultură

1991-1996
Diplomă Inginer
Facultatea de Horticultură

U.S.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Horticultură

1986-1990
Diplomă Bacalaureat
Specializarea Horticultură

Liceul Agroindustrial Armăşeşti, judeţul Ialomiţa

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

înţelegere

Nivel european (*)

A s c u lt a r e

Vorbire
P a r tic ip a r e la

C itire

S criere

D is c u r s o ra l

E x p r im a r e s c ris ă

c o n v e r s a ţie

Franceza

B2

U t iliz a t o r
in d e p e n d e n t

B2

U t iliz a t o r
in d e p e n d e n t

B2

U t iliz a t o r
in d e p e n d e n t

B2

U t iliz a t o r
in d e p e n d e n t

B2

U tiliz a to r
in d e p e n d e n t

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- abilităţi psihopedagogie;
- experienţa muncii în colective de cercetare;
- capacitate bună de comunicare,
- capacitate bună de a stabili relaţii cu oamenii,
-spirit de echipă,
- rezistenţă la stress.
- leadership,
- spirit organizatoric,
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei,
- responsabil de proiecte.
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Competenţe şi aptitudini tehnice

- proiectare - cercetare,
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- bună stăpânire a instrumentelor privind aplicaţiile de grafică pe calculator.
- competenţele au fost dobândite prin formare profesională, îmbunătăţite şi
menţinute în contextul profesional.

Informaţii suplimentare - Membru Comitetul ştiinţific al Simpozionului International "Economie
Agrară şi Dezvoltare Rurală- Realităţi şi perspective în România,
(2014-prezent);
- Membru Consiliul ştiinţific - Business Press Agricol (2013-prezent);
- Membru Societatea Inginerilor Agronomi din România (2013-prezent);
- Membru - Societatea Română a Horticultorilor- Filiala Bucureşti - Comisia
de Management şi Marketing (2013-prezent);
- Membru Fundaţia CERA (2012-prezent)
- Membru fondator-Asociaţia Judeţeană de Agroturism, Turism rural şi
Ecologic Calarasi (2008-prezent)
- Membru - Fundaţia Costel Stănescu (2002-prezent)
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