Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

CORNEL CONSTANTIN-EUGEN
Aleea POARTA SĂRUTULUI nr. 2, bl. i, ap. 15, s. 6, 062102 Bucureşti (România)
031.4352521

0722.974952

eugen.cornel@hyperion.ro (Serviciu)
Sexul Masculin | Data naşterii 31/03/1977 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

LECTOR UNIVERSITAR

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/10/2013–Prezent

Lector / Director Departament ID
Universitatea Hyperion
Calea Călăraşilor nr. 169, Sector 3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
Predare de cursuri, laboratoare şi seminarii pentru domeniile Informatică, Electronică şi Automatică.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

2012–Prezent

Administrator web
Universitatea Hyperion
Calea Călăraşilor nr. 169, Sector 3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
Crearea şi întreţinerea tuturor website-urilor universităţii Hyperion (website-ul instituţiei, website-urile
facultăţilor şi ale proiectelor de cercetare sau POSDRU implicate)
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice

01/10/2001–30/09/2013

Asistent universitar
Universitatea Hyperion
Calea Călăraşi nr. 169, s. 3, Bucureşti (România)
Predare laboratoare şi seminarii pentru domeniile Informatică, Electronică şi Automatică.
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ superior

11/2009–06/2012

Administrator IT
SANTO INTERNATIONAL S.R.L., PARFUMANIA S.R.L.
Str. Borşa nr. 5-7, Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 65, Corp A, Sector 1, Bucureşti (România)
- Achiziţii şi mentenanţă hardware-software pentru echipamentele IT ale companiilor SANTO
INTERNATIONAL şi PARFUMANIA
Tipul sau sectorul de activitate Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţiilor

05/2009–02/2010

Administrator IT
MKCO.RO SRL
Str. Plutasilor Nr. 41, Sector 1, Bucureşti (România)
▪ Achiziţii şi mentenanţă hardware-software pentru calculatoare de birou şi server ale companiei.
Tipul sau sectorul de activitate Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţiilor

18/11/15
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07/2007–09/2008

CORNEL CONSTANTIN-EUGEN

Administrator IT
SC GEROL 13 SRL
Str. Dezrobirii, nr. 4, bl. M25, sc. 1, et. 4, ap. 18, Sector 6, Bucureşti
▪ Întreţinere calculatoare;
▪ Creare şi administrare site-uri web.
▪ Creare şi administrare aplicaţii software.
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice

01/04/2004–01/07/2007

Inginer sunet
RFI Romania
Av. Mircea Zorileanu nr. 87, s. 1, Bucureşti (România)
▪ Administrare reţea de calculatoare şi servere ale postului de radio (Delta) RFI - Radio France
Internationale.
▪ Concepere şi creare materiale radio (emisiuni, spoturi publicitare, promo-uri etc).
Tipul sau sectorul de activitate Media - radio

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
03/06/2014–30/09/2015

Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale

Nivelul 8 CEC

Institutul de Economie Mondială - Academia Română, București (România)
▪ Proiect POSDRU/159/1.5/S/140106
„Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin
excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată
românească"
▪ Titlul lucrării de cercetare postdoctorală:
Studii şi implementări privind dezvoltarea serviciilor educaționale, prin realizarea de soluții
moderne bazate pe tehnologii software avansate de tip cloud computing şi alte servicii web
▪ Mobilitate transnațională de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului:
01-Iunie-2015 până la 01-Iulie-2015, Munchen / GERMANIA, la Universitatea Tehnică din
Munchen (TUM) / Catedra de Arhitectura Calculatoarelor, Facultatea de Informatică.
01/11/2002–15/03/2012

Diplomă de Doctor
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Bucureşti (România)
Competenţe profesionale
▪ proiectarea, implementarea şi mentenanţa aplicaţiilor software (aplicaţii desktop, aplicaţii web,
dezvoltare website-uri)
▪ dezvoltare sisteme integrate hardware-software, reţele de calculatoare etc.
▪ analiza fiabilităţii produselor software

01/10/2001–30/09/2002

Diplomă de Studii Aprofundate (master)
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Bucureşti (România)
Competenţe profesionale
▪ analiza, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de calcul moderne pentru aplicaţii din diverse
domenii de activitate (inginerie, industrie, socio-economie etc.)

18/11/15
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01/10/1996–30/09/2001

CORNEL CONSTANTIN-EUGEN

Diplomă de Inginer Diplomat
Universitatea Hyperion din Bucureşti (licenţiat UPB), Bucureşti (România)
Competenţe profesionale
▪ analiza, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor de calcul moderne pentru aplicaţii din diverse
domenii de activitate (inginerie, industrie, socio-economie etc.)
▪ practică profesională în domeniul informaticii şi automatizărilor realizată în cadrul stagiilor de
practică la firme specializate din domeniu.

15/09/1992–15/06/1996

Diplomă de Bacalaureat, atestat
Colegiul "Henri Coandă"
Henri Coandă nr. 8, Bacău (România)
Atestat de Analist programator, tehnician, operator tehnică de calcul.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C2

C2

C1

C1

C1

japoneză

A1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- Spirit comunicativ, lucru în echipă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Spirit organizatoric la nivel de instituţie academică şi întreprindere.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Predare cursuri, seminarii şi laboratoare în mediul universitar
▪ Coordonarea Departamentului de Învățământ la Distanță - Universitatea Hyperion
▪ Dezvoltarea avansată de proiecte Web şi aplicaţii hardware/software (creare şi întreţinere baze de
date, programare design web etc.)

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™,
MSAccess™);
▪ Experienţă avansată în limbaje de programare de nivel înalt (C/C++, Java, HTML, CSS,
JavaScript, PHP, SQL);
▪ Instalare și administrare platforme de e-learning: MOODLE.
▪ Cunoştinţe avansate de editare grafică pe calculator.
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Alte competenţe

Permis de conducere

CORNEL CONSTANTIN-EUGEN

▪ Participare activă în implementarea de proiecte cu fonduri europne în mediul universitar (pentru
programul POSDRU 2007-2013, inclusiv extensia 2015)
B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Proiecte

▪ Experiență dobîndită în cadrul proiectelor cu fonduri europene: 2012 - 2015
▪ Participant ca expert pe termen scurt la proiectul POSDRU cu titlul "STAGII DE PRACTICĂ ÎN
DOMENIUL TIC", în calitate de cadru didactic supervizor, beneficiar Universitatea Hyperion din
Bucureşti.
▪ Expert IT în cadrul proiectului EURO-MANAGER „Program de practică pentru tranziţia de la
sistemul de educaţie la viaţa activă pentru studenţi economişti", Contract
POSDRU/161/2.1/G/136237
▪ Expert IT în cadrul proiectului EURO-LEX „Program de practică pentru studenţii jurişti", Contract
POSDRU/161/2.1/G/136496
▪ Cercetător postdoctoral în cadrul prioectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:
promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea
ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească", Contract POSDRU/159/1.5/S/140106
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