Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BĂNICĂ,
Ioana,Cristina
Bd-ul Tudor Vladimirescu,nr.221, bl.4, ap.4,Drobeta Turnu
Severin,jud. Mehedinţi,cod postal 220211,România
Mobil: + 40 747012528
banica_ioana.cristina@yahoo.com;
Română
22.09.1990
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Descriere activitate

2009 până în prezent
Programator computer /Office assistant
SC. TRANS-VEST SRL,Str. Porţile de Fier,nr. 2,Drobeta Turnu Severin,jud.Mehedinţi
Agenturare navală
Pastrarea legaturii cu clientii atat din tara cat si din strainatate.
Office Asistent ; ajutor la intocmirea actelor
Beneficii:
- dezvoltarea de abilitati de comunicare;
- lucrul in echipa;
- respectarea termenelor limita;
- abilitati de lucru la calculator.

Experienţa Profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Martie 2016 pana in prezent
Inginer medical

Numele și adresa angajatorului

B D MEDICAL , sector 4, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Descriere activitate

Clinica Imagistica dentara - radiologie
Utilizarea aparaturii radiologice;
Utilizarea programelor de imagistica specifice;
Beneficii: - dezvoltarea abilitatilor de comunicare;
- abilitati de lucrul cu publicul;
- dezvoltarea aptitudinilor de sociabilitate;
- dezvoltatea abilitatilor tehnice in ceea ce priveste aparatura radiologica.

Experienţa Profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Mai-iulie 2013
Cercetare stiintifica in vederea realizarii lucrarii de licenta la " Institut de physique et chimie des matériaux
de Strasbourg" din Franta.

Numele și adresa angajatorului

Laborator de Cercetare Stiintifica, IPCMS-Strasbourg
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare și dezvoltare

Experienţa Profesională

Iulie-august 2012

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Practica de vara in colaborare cu Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Medical Ortovit , BUCURESTI
Sanatate

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Experienţa Profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2011- iulie 2012
Practica pedagogica

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic Petru Maior, BUCURESTI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educație

Descriere activitate

Primul semestru al anului universitar 2011-2012 am participat la diverse ore cu profil tehnologic la clasele IXXII, iar pe parcursul semestrului al doilea am intocmit proiecte de lectii pentru orele la care am participat.
Perioada de practica pedagogica s-a incheiat cu sustinerea unei lectii de mecanica la clasa a IX-a.

Educaţie şi formare
Perioada

2013-2015

Calificarea / diploma obţinută

Absolventa a programului de masterat „Biomateriale Metalice”

Disciplinele principale studiate
/
competenţe profesionale
dobândite

-aplicații ale microscopiei optice în studiul (bio)materialelor;
- metode de investigare și testare a (bio)materialelor;
- ingineria suprafețelor (bio)materialelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

2009 – 2013
Inginer în domeniul Științe Inginerești Aplicate
-tehnici de analiză şi control a (bio)materialelor ;
-procese specifice de deformare plastică a (bio)materialelor;
-procese specifice turnării (bio)materialelor;
-statistică aplicată în ingineria medicală;
- informatică medicală;
-procese specifice ingineriei electrice medicale;
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Pe tot parcursul facultatii am obtinut bursa de merit.
Am obtinut de asemenea diverse premii in urma participarii la sesiuni de comunicari si concursuri.
Bursa ERASMUS –FRANTA (mai-iulie 2013)
-munca într-un institut dotat cu aparatură performantă ;
- dezvoltarea unei experiențe profesionale în domeniul cercetării ;
- adaptarea la un mediu academic diferit;
- dezvoltarea de abilități în ceea ce privește munca în echipă.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2005-2009
Diploma de absolvire a liceului
-matematica ;
-fizica;
-chimie;
- informatică;
- franceza;
-engleza
-certificat care atestă competenţa în domeniul limbii franceze;
- certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.
Colegiul Național “Traian”, Drobeta Turnu Severin

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Engleza
Limba Franceza
Limba Germana
Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie
C1
Utilizator
B2
Utilizator
B2
Utilizator
experimentat
independent
independent
C1
Utilizator
B2
Utilizator
B1
Utilizator
experimentat
independent
independent
A2
Utilizator
B2
Utilizator
A2
Utilizator
elementar
independent
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Discurs oral

B
2
B
1
A
2

Utilizator
independent
Utilizator
independent
Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
B2
B2
B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent
Utilizator
independent

Spirit de echipă: am dobândit această abilitate participând la diverse activităţi din cadrul facultăţii precum
proiecte practice şi de cercetare, pe lângă acest lucru am dezvoltat spiritul de lider luând iniţiativa şi decizii.
Abilităti de leadership dezvoltate în urma lucrului în echipă acest lucru ajutându-mă, sporind capacitatea de
sinteza şi analiză precum şi capacitatea decizională.
Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate,capacitatea de a efectua lucrări de cercetare
privind investigarea şi testarea biomaterialelor, competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport
cu relaţia compoziţie-procesare-structură-proprietăţi, toate aceste competenţe obţinute pe parcursul facultăţii
și în cadrul stagiului de pregătire a lucrării de licentă în Franța.
Limbajele de programare : Pascal,C++.Pachetul Office,Access,Excel,Word,PowerPoint.
Cunoștințe medii de utilizare a programelor : Autocad, Inventor,Mimics (imagistica medicala)
Pasionată de arta plastică,istorie.

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de conducere

Abilităţi excelente de comunicare,capacitate de adaptare sporită,seriozitate, amabilitate, ambiţie, încredere
în sine. De asemenea sunt o persoana responsabila si dornica sa invete lucruri noi.

Categoria B
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