CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMATII PERSONAE
Nume
Adresa
Telefon

ALIN FLAVIUS CARABET

STR. CIRCUMVALATIUNII NR 37, SC B AP 9 TIMISOARA / TIMIS
0721 455 839

Fax
E-mail

nacatim@hotmail.com

Nationalitate

romana

Data nasterii

19.07.1972

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Data
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul sau sectorul de activitate
• Functia sau pstul ocupat
• Principalele acticivitati si
responsabilitati

OCT 2004 - PREZENT
Universitatea de stiiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
Protectia plantelor
Asistent
Fitopatologie, Patologie vegetala, Protectia Plantelor

• Data
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul sau sectorul de activitate
• Functia sau pstul ocupat
• Principalele acticivitati si
responsabilitati

1997- 1998
SC RAIFFEISEN SRL
Moara si siloz cereale
Director tehnic

• Data
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul sau sectorul de activitate
• Functia sau pstul ocupat
• Principalele acticivitati si
responsabilitati

1990 - 1993
UM Timisoara
Scularie
Sculier- matriter

EDUCATIE SI FORMARE
• Data (de la - la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
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2008
Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

Titlul tezei : Combaterea manelor (Oomycetes) la cartof, tomate, castraveti cu substante active
naturale ca inlocuitor al produselor pe baza de cupru.
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com

Tipul calificării / diploma obţinută

Doctor in Agronomie

• Data (de la - la)

2000 - 2007

• Data (de la - la)

2001
Universitatea HOHENHEIM Stuttgart - Germania

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Stadiu de cercetare de 6 luni

Tipul calificării / diploma obţinută

Bursier Lions Club

• Data (de la - la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Apr 2002- Apr 2004
Universitatea HOHENHEIM Stuttgart – Germania Institului de Fitomedicina

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Stadiu de cercetare

Tipul calificării / diploma obţinută

Bursa DAAD (Deutsche AkademischesAustauschDienst)

• Perioada (de la – pana la)
• Numele si tipul institutiei de
invatamant
• Principalele subiecte si calificari
insusite
• Numele calificarii primite
• Data (de la - la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Sept. 2001
INWENT Feldafing, Germania
Legislatie europeana in domeniul protectiei plantelor, "Implementation of EU
regulation In plant protection (Plant Quarantine)"
International Certificate Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
1998 - 2000
Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Studii Arofundate “MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE”

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de studii Aprofundate

• Data (de la - la)
• 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

1993 - 1998
Universitatea de Stiinte si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara

• Data (de la - la)
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Agricultura
Inginer Agronom / Diploma de Licenta

1986 - 1990
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Liceul Industrial Nr. 1 Timisoara

mecanica

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE

.
Membru în Societatea Americana de Fitopatologie APS
Membru în Societatea Naţională de Protecţia Plantelor
LIMBA MATERNA

ROMANA

ALTE LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

• citit
• scris
• vorbit

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE

GERMANA

ENGLEZA

EXCELENT

EXCELENT

BINE

BINE

EXCELENT

BINE

- munca in echipa: am lucrat in diverse proiecte atat in tara cat si in strainatate, precum
si practicare sportului de echipa
- comportament adecvat in relatiile cu oamenii : datorita postului de asistent universitar

APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

Aptidudini organizatorice: organizarea simpozionului stiintific la Facultatea de Agricultura USAMVABT

APTITUDINI SI COMPETENTE

Utilizarea calculatorului: Word Xcell, etc

TEHNICE

COMPETENTE SI APTITUDOINI
ARTISTICE

ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE

Desen, muzica

[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]

.

PERMIS DE CONDUCERE
INFORMATII SUPLIMENTARE

ANEXE
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Categoria B
[ indicate alte informatii ce le considerati a fi utile cum ar fi personae de contact, referinte, etc. ]
[ enumerate documentele atasate cv-ului. ]

For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com

