Curriculum vitae
Europass

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

Onița Mihai Ionuț
Aleea Studenților, cămin 25G, et. 2, ap. 216, cod poştal 300551, Timișoara, România
Fix: + 40 256403321

Mobil: +40 721595812

mihai@cm.upt.ro, mihai.onita@etc.upt.ro , onitamihai@yahoo.com
Română
06.10.1980
Masculin

Experienţa profesională
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

Octombrie 2007 - prezent
Asistent inginer
Activități didactice (Sisteme de televiziune, Compresie audio video, Proiect de dezvoltare multimedia,
Proiectare asistată de calculator, Programare orientată pe obiecte)
Activități de cercetare concretizate prin participarea la proiecte internaţionale şi naţionale (anexa 1)
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, P-ţa Victoriei, nr. 2, cod poştal 300006, Timişoara
Educaţie
Octombrie 2004 - Octombrie 2007
Preparator inginer
Activități didactice (Televiziune, Compresie audio video, Producție multimedia)
Activități de cercetare concretizate prin participarea la proiecte internaţionale şi naţionale (anexa 1)
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, P-ţa Victoriei, nr. 2, cod poştal 300006, Timişoara
Educaţie

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

Curriculum vitae al
Oniţa Mihai

2004 - 2011
Doctor
Contribuții la utilizarea tehnologiilor video în învățământul electronic
Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Bd-ul Vasile
Pârvan, nr. 2, cod poștal 300223, Timisoara, Romania
Doctorat
1999 - 2004
Inginer diplomat

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

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

Tehnologii și sisteme de telecomunicațiii, Multimedia
Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Bd-ul Vasile
Pârvan, nr. 2, cod poștal 300223, Timisoara, Romania
Licenţă
1995 - 1999
Diplomă de bacalaureat
Informatică
Liceul Teoretic „Vasile Goldiș” Arad, Calea Victoriei 1 - 3, cod poștal 310158, Arad
Bacalaureat

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Limba Engleză

B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

O bună capacitate de comunicare, spirit de echipă, persoană sociabilă și inovativă.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit organizatoric manifestat în diverse acţiuni studenţeşti.
Experiență acumulată într-o serie de proiecte naționale și internaționale (anexa 1).

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Operare pe calculator în sistemele de operare Windows (Windows® 98 - Windows® 7); aptitudini de
utilizare a Microsoft® Office, Excel, PowerPoint, Visio și a programelor Adobe ® Dreamweaver,
Captivate, Presenter, Photoshop și CorelDraw®; testarea serverelor media streaming și compresia
materialelor audio video utilizând convertoare corespunzătoare.
Permis conducere Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe Anexa 1. Listă cu proiectele naționale și internaționale la care am participat în echipa de dezvoltare

Timişoara, 11.08.2011

ANEXA 1
Curriculum vitae al
Oniţa Mihai
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Granturi / contracte de cercetare internaţionale
Grant
Leonardo da Vinci II REMOTE (Retail
Education Mechanism for On-line
Training in Europe)
Socrates Erasmus Curriculum
Development: IMM – On-line International
Master in Multimedia
Leonardo da Vinci II METOIM (Measure
to Improve)

Scop
Dezvoltarea unui produs ICT pentru facilitarea
educaţiei persoanelor cu dizabilităţi
Introducere program Master International On-line în
Multimedia
Dezvoltarea unui produs IT pentru evaluarea
competenţelor pe piaţa muncii

Leonardo da Vinci II E2Engineering

Dezvoltarea unor unelte IT pentru facilitarea
educaţiei online

Socrates Minerva “e-Taster – short, free
on-line courses – ″tasters″ - for
multilingual, international delivery”

Dezvoltarea unor cursuri „demo” pentru educaţie
on-line în mediu internaţional

Leonardo da Vinci II, Reference Materials
“E-Report”
ViCaDiS - Virtual Campus for Digital
Students

Dezvoltarea unor materiale de referinţă şi un set de
materiale de ghidare pentru e-learning
Unealtă educaţională accesibilă pentru studenţii din
facultăţile europene care utilizează medii
educaţionale diferite

Contracte de cercetare-dezvoltare în programe naţionale
Program / Grant
eSTART POSDRU
DidaTec POSDRU
IS POSDRU
4D POSTDOC POSDRU

CEEX (INOVFOR)

Scop
Program multi-regional de studii masterale în
domeniul eActivităţi”
Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a
personalului didactic şi a trainerilor din domeniul
specializărilor tehnice şi inginereşti”
Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in
companiile tehnologice
Dezvoltarea şi susţinerea de programe
postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice
prioritare ale strategiei naţionale de cercetare dezvoltare - inovare”
Scenarii de previzionare a sectoarelor şi ramurilor
din economia românească cu potenţial inovativ, în
perspectiva 2020

CEEX (RSE&UE)

Dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială
în întreprinderile româneşti, în context european

CEEX II (COMODICI)

Control şi monitorizare la distanţă a clădirilor
inteligente

PNI – II ((BIOMED-TEL))
PNI – II (WINMAN)
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Achiziţie de semnale biomedicale şi tele-transmisie
prin echipamente mobile de calcul
Creşterea eficienţei proceselor suport pentru
transferul international de know-how managerial în
domeniul cercetarii aplicative şi al inovarii
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