•

Curriculum vitae

•
•

Membru al „Academiei de Ştiinţe Inginereşti”,
Polonia;
Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de
ofiţer, România;
Evaluator instituţional permanent al ARACIS;

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)

Dușe Dan-Maniu
Str. Kiev, nr.11, 550130, Sibiu, România
0040-269-211083
dan-maniu.duse@ulbsibiu.ro

Stare civilă

Căsătorit, 2 copii

Data naşterii
Sex

004-0744-667928

004-0269-210298

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Mobil:

Română
10.02.1951
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Perioada

01.09.2010 - prezent
Responsabil zonal şi expert pe termen lung în proiectul POSDRU/90/2.1/S/58108 intitulat
„Restructurarea sistemului de practică productivă a studenţilor din Învăţământul Tehnic Superior –
TRIPOD”, valoare proiect ULBS: 2.172.401 lei
02.12.2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Responsabil tehnic şi expert pe termen lung în proiectul POSDRU/105/5.1/G/76218 intitulat
„IMPLICARE+FORMARE=ANGAJARE”, valoare proiect ULBS: 200.000 lei + TVA.
Perioada

22.09.2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Membru contract internaţional intitulat:”Improving the Management of Corporate Social Responsibility
through the Promotion of Occupational Safety and Health”, nr.720/24.09.2010, valoare: 10.500 EUR
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Expertarom Ltd., 1309 Sofia, Alexander Stamboliyski Bvd., Building A
14.04.2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Membru contract de cercetare intitulat „Studii şi cercetări privind ergonomia sistemelor de producţie în
industria constructoare de maşini, nr. 1252/14.04.2010, împreuna cu Kromberg&Schubert Me S.R.L.,
buget 11.000 EUR
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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2010 – prezent
Director contract internaţional intitulat: Dental implant abutments fatigue testing services, nr.
1050/20.04.2010
Conducere şi coordonare activităţi de cercetare specifice contractului.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior, cercetare
27.06.2010

Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada

2009 - 2011
Manager tehnic - expert pe termen lung În proiectul POSDRU/39/3.2./G/26581 intitulat „Formarea
profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
2008 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung în cadrul programului strategic POSDRU intitulat „Îmbunătăţirea managementului
universitar”.
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Am realizat curricula pentru modulul MRU. Particip şi susţin activităţi de formare cu managerii din
universităţile româneşti (rectori, prorectori, decani, prodecani, secretari ştiinţifici, directori generali,
adjuncţi de servicii etc.)
UEFISCU Bucureşti
2009 - 2011
Expert pe termen lung în proiectul POSDRU/88/1.5/S/60370 intitulat „Integrarea cercetării româneşti
în contextul cercetării europene – burse doctorale”
2000 - prezent
Prorector
Managementul procesului de învățământ și asigurarea calității educației (proiectarea strategiilor de
dezvoltare a universităţii şi facultăţilor, organizarea, coordonarea şi controlul proceselor educaţionale,
proiectarea şi dezvoltarea curriculară, managementul resurselor umane, dezvoltarea culturii
organizaţionale şi îmbunătăţirea comportamentului organizaţional, diseminarea informaţiilor.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1996 - prezent
Profesor universitar, conducător de doctorat în domeniul ”Inginerie şi Management”
Predare, evaluare, coordonare activități didactice și de cercetare
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
2008 - prezent
Profesor asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare, evaluare coordonare activități didactice și de cercetare în domeniul managementului
cercetării şi a resurselor umane

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Științe si Tehnologie AGH, Cracovia, Polonia, Scoala doctorala „Ingineria petrolului
si a gazelor naturale „.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Perioada 2006 - 2008
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Profesor
Director contract 120/2006, program INFOSOC intitulat „Structural Research on Conception of an
Open Flight Simulator for Special Needs”
Învăţământ superior
2004 – 2008
Director român al programului internaţional Leonardo da Vinci intitulat Conventional & eLearning Gas
Engineering Centre (CELGAS PL/04/B/F/PP/-17-4431)
Management, evaluare, coordonare activități didactice şi de cercetare
27.06.2010

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Învăţământ superior, Cercetare
2003 – 2005
Director contract nr. 890 MECT – CNCSIS „Informatizarea concepţiei şi fabricaţiei pieselor din
construcţia de maşini
Conducere şi coordonare activităţi de cercetare şi organizare specific contractului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior, Cercetare
1992 – 2000
Decan al Facultăţii de Inginerie
Management universitar specific facultăţilor; Conducerea şi coordonarea Facultăţii de Inginerie din
ULBS
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1999 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator ULBS al programelor Leonardo da Vinci: „Mobilitate studenţească în Europa”
D/99/2/013088/PL11.1.2.a/FPJ, „Institut european de formare profesională” (EUROFORM – ETI)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management şi coordonare activităţi specifice programelor; coordonatorul şi conducătorul programelor

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1998 – 2001

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator ULBS al programului TEMPUS JEP 1351/98 „Educaţia continuă şi învăţământ la
distanţă”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management şi coordonare a activităţilor specifice programului; coordonatorul şi conducătorul
programului

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
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Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1998 – 2002
Director grant nr. 39696/1998 MEN – CNFIS „Modelarea şi simularea asistată pe calculator a
sistemelor integrate de producţie”
Coordonare activităţi de cercetare specifice contractului; coordonatorul şi conducătorul grantului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Cercetare

27.06.2010

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Director program „Dezvoltarea şi programarea unui model de consultanţă şi restructurare în domeniul
afacerilor industriale” (grant USIA # IA – AENJ – G41 – 90531 – finanţare 600.000 USD)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management şi coordonare activităţi specifice programului; conducătorul şi coordonatorul programului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior, Cercetare
1996 – 1999
Director contract 1309/96 ANSTI „Cercetări privind implementarea tehnologiilor de prelucrare prin
eroziune electrică cu rupere de contact” (EERC)
Management şi coordonare activităţi de cercetare specifice proiectului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Cercetare
1996 – 1998
Director program de cercetare dezvoltare „Model tehnico-economic privind reînnoirea tehnologilor
zonale”, contract nr. 1301/96 ANSTI
Management şi coordonare activităţi de cercetare specifice contractului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Cercetare
1992 – 1998

Funcţia sau postul ocupat

Director program „Reforma în învăţământul universitar în domeniul business-management” (grant
USIA # IA – AENJ – G41 – 90531 – finanţare 600.000 USD

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management, evaluare, coordonare activităţi didactice şi de cercetare-dezvoltare specifice
programului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior, cercetare
1996 – prezent
Profesor
Predare, evaluare, coordonare activităţi didactice şi de cercetare specifice postului de profesor
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior

Perioada

1992 – 1996

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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1997 – 2000

Curriculum vitae
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Predare, evaluare, coordonare activităţi didactice şi de cercetare specifice postului de conferenţiar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
27.06.2010

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
1986 – 1990
Şef lucrări
Activităţi didactice şi de cercetare specifice postului de şef lucrări
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1978 – 1986
Asistent
Activităţi didactice şi de cercetare specifice postului de asistent
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei, 10, cod 550024, Sibiu
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887
Învăţământ superior
1975 – 1978
Inginer proiectant
Proiectare piese şi tehnologii pentru autoturisme
S.C. COMPA S.A. Sibiu
Proiectare

Educaţie şi formare
Perioada

1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008

Calificarea / diploma obţinută

Studii postuniversitare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management universitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Fachhochschule Frankfurt am Main, Germania
Univeristy of Ferrara, Italia
University of Carlos III, Madrid, Spania
University of Helsinki, Finland
Univeristy of Mossouri – Columbia, USA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ postuniversitar

Perioada

01.04.1993 – 20.12.2000

Calificarea / diploma obţinută

Director al programului româno-american intitulat „Reforma învăţământului universitar în domeniul
business management”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Studii postuniversitare in management universitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Univesrity of Missouri – Columbia, USA

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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1992, 1993, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009
Studii postuniversitare în CAD/CAM
CAD/CAM
University of Stuttgart, University of Hanovra, South Bank University of London, Technological
University of Helsinki
27.06.2010

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

01.11.1985 – 30.05.1991
Doctor
Doctorat în ştiinţa şi tehnologia materialelor – doctor în ştiinţe inginereşti, diploma seria I nr. 788. Titlul
tezei de doctorat: „Contribuţii la prelucrarea dimensională prin eroziune electrică cu rupere de contact”
Universitatea „Politehnica” Timişoara, România

01.10.1970 – 30.07.10975
Inginer Mecanic
Univesritatea „Politehnica” Bucureşti
Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

Germana

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

-

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 6/8
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prin natura activităţii manageriale pe care o desfăşor, mi se cere să formez şi să deţin paliere de
comunicare cu cei din jur, care să asigure atingerea obiectivelor; în acest sens, menţin treaz
interesul pentru activitatea celor cu care lucrez, ştiu să motivez şi să asigur participarea
membrilor grupului;
creez şi menţin un climat favorabil activităţilor de grup;
mă implic în dezvoltarea carierei colaboratorilor, îi susţin şi îi dinamizez pe această direcţie;
sunt activ pe linia formării unei culturi organizaţionale direcţionate spre schimbare şi dezvoltare,
interesul manifestându-se atât pe plan teoretic, cât şi practic;
conduc şi coordonez managementul activităţilor didactice, de asigurare a calităţii educaţiei şi a
resurselor umane academice în universitate (prorector cu managementul procesului de
învăţământ şi asigurarea calităţii educaţiei), ceea ce presupune armonizarea programelor de
studiu, a programelor analitice etc., la nivelul întregii universităţi şi optimizarea evoluţiei
resurselor umane academice;
în calitate de director de programe de cercetare, granturi etc., proiectez şi gestionez bugete,
coordonez activitatea membrilor echipelor, sincronizez cerinţele interne şi externe, asigur un bun
feed-back al activităţii organizaţiei;
coordonez lucrări de doctorat, disertaţie, diplomă, proiecte tehnice;
asigur coordonarea pe diferite paliere ierarhice (verticală) dar şi pe acelaşi nivel (orizontală).
autor a peste 150 articole ştiinţifice, tratate, monografii, cărţi, brevete de invenţii, studii şi
proiecte;
prin natura formării profesionale deţin bune abilităţi şi competenţe tehnice, de utilizare a maşinilor
unelte, a utilajelor, aparatelor, instrumentelor, sculelor etc.;
deţin bune competenţe de utilizare a calculatorului;
am bune cunoştinţe în utilizarea programelor Power Point, Excel, SPSS, Microsoft Word, etc.
27.06.2010

-

Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere

Categoriile A şi B
-

-

Informaţii suplimentare -
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am aptitudini sportive (de-a lungul anilor am jucat fotbal, am făcut schi, am jucat badminton);
îmi place muzica bună (clasică, pop, balade rock).

Membru al asociaţiilor profesionale:
- American Society for Engineering Education (ASEE);
- European Society for Engineering Education (SEFI);
- European Federation of National Engineering Associations (FEANI);
- Verein Deutscher Ingenieure (VDI);
- General Association of Engineers of Romania (AGIR).
Membru al comisiei de specialitate a MECTS – CNATDCU, domeniul Inginerie Industrială şi
Management (2006 – 2010)
Membru în ARACS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior),
evaluator permanent (2007 - prezent);
Membru în comisia CNEAA: responsabil pentru autorizarea şi acreditarea Facultăţii de Inginerie şi
a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (1995 – 2006), pentru obţinerea a 80 de programe de
studii;
Expert evaluator al CNCSIS;
Expert evaluator pentru Ministrul de Justiţie;
Expert evaluator pentru ANSTI – Comitetul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
Din 1997, sunt membru în comitetul de evaluare al programelor R&D pentru ANSTI, CNCSIS şi
CEEPUS I şi II;
Evaluator în domeniul tehnic: inginerie industrială şi AGIR ca evaluator AEXEA;
Evaluator a lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale (Sibiu 1999,
2003 şi 2007, 2009, Taipei 200, Cracovia 2000-2009, Rio de Janeiro 2002, Porto 2003, Valencia
2004, Atena 2006, Uppsala 2006, Aalborg 2008, Rotterdam 2009);
Ca şi decan, am pornit şi monitorizat primele dosare de autorizare provizorie şi acreditare pentru
Facultatea de Inginerie (1995-2000), ca şi prorector al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (20002006) pentru peste 80 de programe;
Am asigurat documentaţia pentru asigurarea internă a calităţii în diverse forme: ghid pentru
evaluarea profesionala individuală, evaluarea resurselor umane în domeniul administrativ,
reglementarea activităţii educaţionale, ECTS etc.;
Evaluator la concursuri pentru ocuparea posturilor academice în învăţământul superior, membru
în peste 100 de comisii naţionale;
Evaluator al tezelor de doctorat, membru în peste 20 de comisii;
Preşedinte al International Conference for Manufacturing Science and Education, Sibiu, 2003,
2007, 2009, România;
Recenzor ştiinţific al jurnalului „Mechanical Engineering and Robotics”,University of Science and
Technology (AGH) Cracovia, Polonia;
Membru în comitetul ştiinţific al COSME 04, Braşov 2004, România;
Vicepreşedinte al Natural Gas Engineering section of the 17th World Petroleum Congress, Rio de
Janeiro, Brasil 2002;
Membru în comitetul ştiinţific al International DAAAM Symposium, Sarajevo 2003, Bosnia şi
Herzegovina;
Membru în comitetul ştiinţific al the 11th – 20th International Science and Technology Conference
„New methods and technologies in petroleum, geology, drilling and reservoir engineering”,
Cracovia 2000-2009, Polonia;
Preşedinte de comisie la University Curricula Design and Innovation, International Conference of
Engineering Education (ICEE 2000) Taipei, Taiwan, 2000 China;
Preşedinte al comitetului ştiinţific al International Conference „Beyond 2000, Engineering
Research Strategies”, Sibiu, 1999, România;
Preşedinte al comitetelor de organizare ale următoarelor evenimente ştiinţifice:
- International Conference for Manufacturing Science and Education, Sibiu, 2003, 2007, 2009;
2011
- International Conference Beyond 2000: Engineering Research Strategies, Sibiu, România,
1999;
- Symposium „Applicative Research in Machine Manufacturing”, Sibiu, România, Iulie 1997;
- International Conference on „Electrotechnologies and the environment”, Sibiu, România,
noiembrie 1996;
- Scientific Conference „involvment of the scientific research in the development and
modernising of manufacturing processes”, Sibiu, România, noiembrie 1995.
27.06.2010

Anexe
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27.06.2010

