CURRICULUM VITAE

1. Date personale
Prenume, nume:
Data naşterii:
Adresa birou:
Contact:
Email:
Starea civilă:

János GÁL
11 martie 1976
Bd. V. Pârvan nr.2, Timişoara, 300223, cab. A310
tel: 0256-403309, mobil: 0745-766544
janos.gal@etc.upt.ro
căsătorit

2. Educaţie şi formare
1994: Absolvent cu diploma de bacalaureat al Grupului Şcolar
Industrial Nr.1 „Bányai János” din localitatea Odorheiu-Secuiesc (Jud.
Harghita), profilul Electrotehnică şi Electronică.
1997: Absolvent cu diploma de subinginer al Colegiului Universitar Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a Universităţii
“Politehnica” din Timişoara, profilul Electronic şi specializarea
Comunicaţii şi Exploatare Poştală.
2001: Inginer diplomat în specializarea Comunicaţii, în urma absolvirii
Facultăţii de Electronică şi telecomunicaţii din cadrul Universităţii
„Politehnica” Timişoara.
2002: Absolvent cu diplomă de studii aprofundate Studii Aprofundate
D.E.A. Francofon -Traitement du signal, din cadrul Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii.
2010: Doctor inginer în domeniul Inginerie electronică şi
telecomunicaţii, în urma susţinerii tezei de doctorat la Universitatea
Politehnica din Timişoara, sub coordonarea prof. dr. ing Ioan Naforniţă.

3. Activitate didactică
2001-2003: Preparator în cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara,
Facultatea de Electronică şi telecomunicaţii, Departamentul
Comunicaţii. Conducerea lucrărilor de laborator, seminarii şi îndrumare
proiecte de an şi cercetare.
2003-prezent: Asistent în cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara,
Facultatea de Electronică şi telecomunicaţii, Departamentul
Comunicaţii. Conducerea lucrărilor de laborator, seminarii şi îndrumare
proiecte de an, de absolvire şi cercetare.
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2007-prezent: pregătirea studenţilor Facultăţii de Electronică şi
telecomunicaţii în vederea participării la etapa naţională a concursului
profesional studenţesc de Electronică şi Telecomunicaţii „Tudor
Tănăsescu – Semnale circuite şi sisteme
2007-prezent: practică de vară cu studenţii din anul II ETC, anul III
specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii şi anul III
Electronică Aplicată.

4. Activitate de cercetare
2010-prezent: Participare în calitate de consilier/expert pe termen scurt
în cadrul proiectului „Parteneriat naţional pentru implementarea
proiectelor firme-facultăţi în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă (PACT)” contract de finanţare nr. POSDRU 7/2.1/S/3.
2007-2008: Participare în calitate de director la grantul de cercetare
Contribuţii privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicaţii,
CNCSIS, nr.189/09.10.2007, tip TD, cod-24, valoarea contractului:
35400 RON.
2004-2005: Participare în calitate de colaborator la grantul de cercetare
„Metode şi tehnici neliniare în telecomunicaţii” CNCSIS nr.
32940/2004, cod-517, tip A, valoarea contractului 20.000 RON.

5. Publicaţii








Data,
22.07.2011

5 articole publicate în volumele unor conferinţe şi simpozioane
naţionale (Proceedings) indexate ISI.
2 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
(Proceedings), din ţară, indexate în baze de date internaţionale (BDI)
2 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
(Proceedings), din străinătate, indexate în baze de date internaţionale
(BDI)
10 lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale organizate în România
4 articole publicate în reviste de specialitate din ţară, recunoscute de
CNCSIS
Coautor al cărţii Metode adaptive de prelucrare a semnalelor, Editura
Politehnică Timişoara, 2009
Coautor a două îndrumătoare de laborator şi o culegere de probleme
publicate pe suport electronic

As. Dr. Ing. János GÁL
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