CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume
Adresă
Telefon

SMEADĂ MIHAELA

E-mail mihaelasmeada@yahoo.com
Naţionalitate romana
Data naşterii
• Perioada decembrie 2018 -prezent
• Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate -Managementul şi conducerea facultăţii
• Funcţia sau postul ocupat - decan Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţilor curente ale facultăţii, coordonarea
departamentelor şi structurilor din subordine, asigurarea
îndeplinirii hotărârilor senatului academiei, organizarea
procesului instructiv-educativ al studenţilor.
• Perioada martie 2013-prezent
• Numele şi adresa angajatorului Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - educaţie învăţământ universitar
• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, disciplinele Fizică, Fizica atmosferei,
Materiale şi Tehnologii avansate în sistemele de apărare,
Materiale speciale în construcţia aeronavelor şi Tehnologia
materialelor electrotehnice
• Principalele activităţi şi responsabilităţi - activitate didactică de predare a cursului de Materiale
speciale în construcţia aeronavelor şi Tehnologia
materialelor electrotehnice studenţilor din anul I şi
îndrumarea activităţii de laborator;
- activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator
- tutore al unei grupe de studenţi;
- activitate didactică de curs, seminar şi proiect la
programele de master;
- îndrumarea activităţii studenţilor în cadrul cercului de
Materiale şi Tehnologii Moderne;
- îndrumarea activităţii studenţilor în vederea elaborării
lucrărilor de licenţă;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.
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• Perioada martie 2008-martie 2013
Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - educaţie învăţământ universitar
• Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
-activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator;
• Principalele activităţi şi responsabilităţi - tutore al unei grupe de studenţi;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.
• Perioada martie 2004-martie 2008
• Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - educaţie învăţământ universitar
• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi - activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator;
- îndrumarea activităţii studenţilor în cadrul cercului de
Materiale şi Tehnologii Moderne;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.
• Perioada octombrie 2003 – martie 2004
• Numele şi adresa angajatorului

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - educaţie învăţământ universitar
• Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi - activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator;
- îndrumarea activităţii studenţilor în cadrul cercului de
Materiale şi Tehnologii Moderne;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.

• Perioada octombrie 1995 – octombrie 2003
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coanda”, str. Mihai
Viteazul, nr. 160
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - educaţie învăţământ universitar
• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi - activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator;
- îndrumarea activităţii studenţilor în cadrul cercului de
Fizică;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.
• Numele şi adresa angajatorului

2 din 6

• Perioada octombrie 1991 – octombrie 1995
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada septembrie 1989 – octombrie 1991
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada septembrie 1988 – septembrie 1989
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada septembrie 1985 – septembrie 1988
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada septembrie 1981 – septembrie 1985
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Perioada septembrie 1980 – septembrie 1981
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

Institutul Militar “General Bungescu”, Braşov, Str. Mihai
Viteazu, nr. 160,
- educaţie învăţământ universitar
Lector universitar
- activitate didactică de predare a cursului de Fizică
generală studenţilor din anii I şi II, îndrumarea activităţii
de laborator;
- îndrumarea activităţii studenţilor în cadrul cercului de
Fizică;
- activitate de cercetare ştiinţifică, participare la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe naţionale şi
internaţionale.

Liceul Teoretic „Unirea”, Braşov, Bulevardul Eroilor, 7
- educaţie învăţământ preuniversitar
Profesor de fizică
Activităţi specifice învăţământului preuniversitar, predare
evaluare, îndrumare; membru în comisiile de
bacalaureat, membru în comisiile de contestaţii la nivelul
Inspectoratului Şcolar Braşov

Liceul Industrial nr. 6, Braşov, Str. Şcolii, nr. 11
- educaţie învăţământ preuniversitar
Profesor de fizică
Activităţi specifice învăţământului preuniversitar, predare
evaluare, îndrumare; membru în comisiile de bacalaureat,
membru în comisiile de admitere treapta a II-a, membru în
comisiile de contestaţii la nivelul Inspectoratului Şcolar
Braşov

Grup Şcolar Industrial Auto, Braşov, Str. Carierei, nr. 20
- educaţie învăţământ preuniversitar
Profesor de fizică
Activităţi specifice învăţământului preuniversitar, predare
evaluare, îndrumare; membru în comisiile de bacalaureat,
membru în comisiile de admitere treapta a II-a, membru în
comisiile de contestaţii la nivelul Inspectoratului Şcolar
Braşov

Liceul Industrial „Moldova”, Botoşani
- educaţie învăţământ preuniversitar
Profesor de fizică
Activităţi specifice învăţământului preuniversitar, predare
evaluare, îndrumare; membru în comisiile de admitere
treapta a II-a

Şcoala Generală Şoimari, Jud. Prahova
- educaţie învăţământ preuniversitar
Profesor de fizică
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• Principalele activităţi şi responsabilităţi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada septembrie 2012 – 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
• Perioada octombrie 2003 – decembrie 2011
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
• Perioada 09.1984 – 09.1989
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
• Perioada 09.1980 – 09.1984
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
• Perioada 1976 - 1980
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Activităţi specifice învăţământului preuniversitar, predare,
evaluare, îndrumare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea din
Piteşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU 87/1.3./S/63709:
”CALITATE,INOVARE, COMUNICARE ÎN SISTEMUL
DE FORMARE CONTINUĂ A DIDACTICIENILOR
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR”
Program de formare în didactica specialităţii fizică
Certificat de participare
Postuniversitar

Universitatea „Transilvania”din Braşov
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Diploma de Doctor
Postuniversitar

Universitatea din Bucureşti
Ştiinţele pământului - Fizică
Certificat gradul didactic II
Postuniversitar

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi
Ştiinţe pământului – Fizică
Certificat definitivare în învăţământ
Postuniversitar

Universitatea din Bucureşti
Ştiinţele pământului - Fizică
Fizician / diplomă de licenţă în fizică
Universitar
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• Perioada 1972 – 1976
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
Aptitudini şi competenţe personale
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

Liceul de cultură generală ”Vasile Roaită”, Rîmnicu
Vâlcea
Profil teoretic
Diplomă de bacalaureat
Liceal

Română
Franceză
Mediu
Mediu
Mediu

- spirit de echipă, aptitudini de comunicare, corectitudine
- director Departamentul de Ştiinţe Fundamentale
-director în Departamentul de Ştiinţe Fundamentale şi
Management (2013-2017)
- secretar ştiinţific şi locţiitor al directorului
departamentului de Ştiinţe Fundamentale în cadrul
Academiei Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” Braşov (20082013);
- coordonatorul programului de studii universitare de licenţă
Managementul Organizaţiei;
- membru SSMR,
- membru în comitetele de organizare a sesiunilor ştiinţifice
AFASTUD şi AFASES,
- redactor al Review of the Air Force Academy, redactor
adjunct al Scientific Bulletin of „Henri Coandă” Air Force
Academy,
- membru în comisia de etică universitară a Academiei Forţelor
Aeriene ”Henri Coandă” Braşov (2008- 2013);
- membru în senatul Academiei Forţelor Aeriene ”Henri
Coandă” Braşov;
- membru în biroul programe comunitare (ERASMUS, 2013)
- membru în colectivul de elaborare a programului de
master pentru Managementul Sistemelor de Luptă în
Forţele Aeriene,
- membru al comisiei de admitere a candidaţilor în
Academia Forţelor Aeriene ”Henri Coandă”, Braşov, anual
- membru al comisiei de licenţă, anual
- membru al comisiei de pregătire a evaluării externe
(EUA 2012)
- membru în comisia de audit intern a Academiei Forţelor
Aeriene ”Henri Coandă”(2008-2011),
- membru în colective de cercetare ale Universităţii
Transilvania şi ale Academiei Forţelor Aeriene ”Henri
Coandă” (2003 - până în prezent)
- membru în colective de elaborare a unor regulamente şi
metodologii proprii Academiei Forţelor Aeriene ”Henri
Coandă”.
- pregătire prin doctorat în domeniul Ştiinţa şi Ingineria
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Materialelor
- pregătirea şi organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică
PERMIS DE CONDUCERE Categoria B
PREMII SI DISTINCTII NATIONALE - profesor Bologna 2014 premiat în Gala Profesor Bologna
organizată de ANOSR
- emblema de merit În Serviciul Armatei României, cls.a II-a

Lect. univ. dr.
Mihaela SMEADĂ
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