
   

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

                  

Nume, Prenume 

 

Iordache - Platis, Magdalena 

Telefon + 4021 307 7366 

                           Fax +4021 307 7360 

                     Naţionalitate Română  

    Data naşterii 02.12.1967 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ (I) 

Domeniul: management academic                                                                                                              

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

2016-prezent 

 

Prorector – Managementul calității, dezvoltare instituțională și relația cu mediul de 

afaceri. Relația cu studenții 

 

- Coordonator al proceselor de autoevaluare/evaluare la nivel institutional 

- Președinte al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivel institutional 

- Coordonator al procesului de raportare și analiză pentru ranking-uri universitare 

- Președinte al Comisiei de monitorizare în vederea implementării standardelor de control 

managerial/intern 

- Coordonator al procesului de colectare de date specifice dezvoltării instituționale – 

planuri strategice, planuri operaționale  

- Coordonator și organizator de evenimente pentru studenți dedicate creșterii inserției pe 

piața muncii 

- Reprezentare instituțională la diverse acțiuni/evenimente naționale și/sau internaționale 

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de management academic și de execuție 

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

2012-2015 

 

Prorector – Managementul calității și relația cu mediul de afaceri 

 

Responsabilități referitoare la:  procesele de autoevaluare/evaluare anuale și periodice 

(EUA, ARACIS); raportare și analize pentru ranking-uri universitare; monitorizare în 

vederea implementării standardelor de control managerial/intern; coordonare și organizare 

de evenimente dedicate creșterii angajabilității studenților și absolvenților; reprezentare 

instituțională.  

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de management academic și de execuție 

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

2005-2011 

 

Decan, Facultatea de Administrație și Afaceri  

 

Responsabilități în domeniul managementului academic: reprezentare instituțională la 

diverse acțiuni/evenimente naționale și/sau internaționale; inițiator și semnatar al multor 

acorduri de colaborare la nivel național/ international; coordonator al echipelor de realizare 

a dosarelor de autorizare provizorie/ acreditare a programelor de studii; responsabil cu 

managementul calității la nivel de facultate; președinte al comisiilor de admitere, licență și 

disertație; presedinte al unor comisii de concurs pentru posturi didactice și nedidactice. 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

Universitatea din București 

Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 3, București 

 

Activități de management academic și de execuție 

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

2000-2004 

 

Director, Departamentul de Administrație Publică  

 

Responsabilități: reprezentare instituțională; realizare de acorduri de colaborare; 

coordinator al echipelor de realizare a dosarelor de autorizare provizorie/ acreditare a 

programelor de studii; responsabil cu managementul calității la nivel de facultate; 

președinte al comisiilor de admitere și finalizare a studiilor; presedinte al unor comisii de 

concurs pentru posturi didactice. 

 

Universitatea din București 

Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 3, București 

 

Activități de management academic și de execuție 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ (II) 

Domeniul: activitate didactică și de cercetare 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-prezent      

 

Profesor universitar, Facultatea de Administrație și Afaceri     

 

1. Activitate didactică 

Principalele cursuri predate: 

- Nivel licență: Marketing, Micro și Macroeconomie, Teoria administrației publice, 

Mecanisme concurențiale și prețuri 

- Nivel master: Marketingul afacerilor mici și mijlocii, Managementul marketingului, 

Strategii de preț, Creativitatea și productivitatea resurselor umane, Calitate și eficiența 

sistemului administrativ. 

                                                                                    

2. Activitate de cercetare științifică 

Principalele funcții ocupate: 

- Reviewer la Sage Open Journal și conferințe; 

- Expert pe termen lung sau scurt în cadrul a diferite proiecte naționale și internaționale 

de tip PN II, POSDRU, Life Long Learning (LLP), FP7; 

- Manager de proiect la diferite proiecte naționale și internaționale de tip PN II și LLP 

- Coordonator al Cercului Științific al studenților Economie și Administrație 

- Coordonator al multor lucrări de finalizare de studii de licență și master 

- Evaluator al lucrărilor prezentate la olimpiade studențești de profil, organizate de 

Asociația Facultăților de  Economie din România 

- Referent de specialitate la multiple Comisii de doctorat organizate de instituții de 

învățământ superior din țară și străinătate 

- Coordonator al CRIPpA - Centrului de Referință și Informare în domeniul Practicii 

Profesionale și Antreprenoriatului, din cadrul Facultății de Administrație și Afaceri 

(2010-2012), creat ca rezultat al proiectului Q-PlaNet – Quality Placement Network 

(2008-2010) 

- Chair la conferințe naționale și internaționale: International Conference on Business 

Excellence – România (2017-prezent), European Conference on Management, 

Leadership and Governance – ACPI (București, România - 2016, Londra, Marea 

Britanie – 2017, Porto, Portugalia – 2019), precum și guest speaker la conferințe 

internaționale: Trackit, Copenhaga – 2012, Business Excellence, Brașov – 2012)  

- Domenii de interes: învățământ superior, managementul calității, competențe pentru 

piața muncii, comportamentul consumatorului și conștientizare (awareness), strategii 

educaționale și mediu etc. 

 

3. Activitate extra-instituțională 

 

- Expert în domeniul asigurării calității în cadrul Kosovo Accreditation Agency (2019) 

pentru evaluări în domeniul Administrarea Afacerilor și evaluări instituționale 

- Membru al Thematic Peer Group al EUA Teaching & Learning Initiative (2017): 

Empowering students for their future professional life and civic engagement 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

- Profesor îndrumător de atelier la Unico – Universitatea Copiilor, asociație membră 

EUCU Net (2011) cu tema Secretele economiei. 

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de predare, cercetare științifică și evaluare; dezvoltare instituțională 

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

1999-2002 

 

Conferențiar universitar, Departamentul de Administrație Publică 

 

Responsabilități:  activitate didactică, cercetare științifică, implicare în dezvoltarea și 

derularea de procese instituționale: parteneriate, evaluări, acreditări; coordonator lucrări 

științifice.  

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de predare, cercetare științifică și evaluare; dezvoltare instituțională 

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

1996-1999 

 

Lector universitar, Facultatea de Drept 

 

Responsabilități: activitate de predare (titular de curs la disciplinele Management și 

Marketing la Facultatea de Litere, seminarii la disciplina Economie la Facultatea de 

Drept), cercetare științifică (domenii de interes: piața de afaceri, formarea prețurilor, 

metode interactive de predare), dezvoltare instituțională. 

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de predare, cercetare științifică și dezvoltare instituțională  

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

1994-1996 

 

Asistent universitar, Catedra de Științe Economice, Facultatea de Drept 

 

Responsabilități: activitate de predare (seminarii la disciplina Economie la Facultatea de 

Drept), cercetare științifică (domenii de interes: piața de afaceri, formarea prețurilor, 

metode interactive de predare), dezvoltare instituțională.  

Finalizarea cercetării doctorale (1995). 

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de predare, cercetare științifică și dezvoltare instituțională  

 

Perioada  

  

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

1991-1994 

 

Preparator universitar, Catedra de Științe Economice, Facultatea de Sociologie, 

Psihologie, Psihopedagogie 

 

Responsabilități: activitate de predare (seminarii la disciplina Economie la Facultatea de 

Drept), cercetare științifică (articole, referate). 

 

Universitatea din București 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București 

 

Activități de predare, cercetare științifică  
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EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE 

 

Perioada 

 

Calificarea / Diploma 

obținută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competențe 

profesionale dobândite 

 

 

 

 

 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

 

1990-1995      

 

Diplomă de doctor 

Titlul științific de doctor în Economie     

 

Discipline principale studiate: Economie – Micro și Macroeconomie, Marketing, 

Concurență și prețuri, Management 

 

Competențe profesionale dobândite: capacitate de sintetizare a stadiului cunoașterii în 

domeniul economico-social, capacitate de analiză și sinteză a fenomenelor economice, 

capacitate de diagnosticare și abordare a relației cauză-efect, capacitate de analiză a 

mecanismelor de piață, abilitate de realizare și interpretare a corelațiilor între variabilele 

economice. 

                                                                                    

Academia de Studii Economice din București 

Universitate 
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Perioada 

 

Calificarea / Diploma 

obținută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competențe 

profesionale dobândite 

 

 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea 

națională sau internațională 

1990-1995      

 

Diplomă de licență 

Profil economic, Facultatea de Comerț 

 

Discipline principale studiate: Economie, Economie mondială, Marketing, Relații 

economice internaționale  

Competențe profesionale dobândite: capacitate de înțelegere a mecanismelor economice, 

relațiilor și procesele economice, cunoașterea interpretărilor cantitative și calitative a 

fenomenelor si proceselor economico-sociale, analize descriptive și prosepctive.  

 

Academia de Studii Economice din București 

Universitate 
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APTITUDINI ȘI 

COMPETENȚE 

PERSONALE 

 

 

Limba maternă 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

 

Limba engleză 

 

Limba franceză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Română 

 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 

conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

C1 Utilizator 

experimentat 

B1 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

indepedent 

B1 Utilizator 

independent 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine 

 

Limba engleză:  

 

Pașaport lingvistic european, Portofoliul european al limbilor 

Universitatea din București, Centrul de Limbi Străine – București, 2009 
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Competențe profesionale  

 

 

 

Competențe și abilități 

sociale 

 

 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

 

 

 

Competențe și aptitudini 

tehnice 

 

Alte competențe  

 

- abilitatea de comunicare 

- capacitatea de analiză, evaluare și cercetare 

- capacitatea de prioritizare, corelare și sincronizare 

 

- capacitatea de a interacționa cu ceilalți 

- abilitatea de a lucra în echipe mici sau mari 

- capacitatea de relaționare în context cultural divers 

 

- capacitatea de planificare a activităților 

- abilitatea de organizare a proceselor 

- capacitatea de coordonare a echipelor 

- abilitatea de gestionare eficientă a timpului 

 

- competențe IT 

- utilizarea echipamentelor de birou 

 

- abilitatea de adaptare la situații și context diferite 

- capacitatea de a lucre cu inițiativă și entuziasm 

- capacitate de adaptare la schimbare 

- rezistență la stres 

 

                                               

INFORMAȚII 

SUPLIMENTARE 

 

Specializări și calificări / 

Cursuri de formare 

 

 

 

 

 

 

1. Certificat, Participare la sesiunea de dezvoltare a competențelor manageriale, Academia 

Română, Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universtar din România 

București, 2019 

2. Diplomă, Modul de formare Metodologia sesiunilor de formare a abilităților 

transversale, București, Gi Group Staffing Company, 2015 

3. Certificat, participare la activitatea de formare a evaluatorilor externi și interni, 

București, ARACIS, QUALITAS, 2015 

4. Certificate Lider Award, Cursul de formare de Lideri Award, The Duke of Edinburgh’s 

International Award Romania, 2014 

5. Certificat de absolvire a Programului de formare profesională (specializare) cu durata de 

25 ore pentru ocupația Auditor intern, cod COR 241105, organizat de Expert Activ 

Group SRL, 2013 

6. Diplomă, curs Evenimente de risc extrem asimetric. Managementul riscurilor extreme și 

managementul crizelor, organizat în cadrul proiectului Sisteme de management integrat 

pentru protecția economico-financiară a infrastructurii critice și a personalului 

împotriva terorismului de orice natură, finanțat în cadrul Programului 4 – Parteneriate 

în domenii prioritare 2008-2011, București, 2011 

7. Diplomă, curs Platinum Rule, organizat de Universitatea din București, în colaborare cu 

Premier Global și BPP Professional, București, 2010 

8. Diplomă, curs Higher Education Management, organizat de Institute of Education, 

University of London, în cadrul proiectului Improving University Management, 2009 

9. Diplomă, curs: Modificări ale standardului SR EN ISO 9001:2008, TUV Rheinland 

Akademia, București,  2009 

10. Diplomă, curs Conception, development et utilisation d’un cours en ligne sur la 

plateforme Moodle, organizat de Agenția Universitară Francofonă, București, 2009 

11. Diplomă, curs/workshop Interactive Methods for Teaching - Learning – Evaluation 

Process cu modulele: Problem-based learning, Personal Development, Video 

Communication, în cadrul Pilot Project RO/04/B/F/PP – 175016, New Strategies of 

COMPetence Aquisition for Lifelong Learning in Energy – Transport – Environment 

Engineering, organizat la Universitatea Transilvania, Brașov, 8-15 iunie 2007 

12. Diplomă, curs Auditor intern pentru sisteme de management al calității conform ISO 

9000:2000, ISO 19011:2002 (Quality Management Systems Internal Auditor), TUV 

Rheinland Akademia – București, 2007 

13. Diplomă, curs Specialist pentru sisteme de management al calității (Quality 

management assistant), TUV Rheinland Akademia – București, 2006 

14. Diplomă, workshop Support of the advancement of business management education 

programs for Central and Eastern Europe, organizat de Jagiellonian University 

(Polonia) în parteneriat cu United States Consortium (University of Hartford, University 

of Massachussetts, Boston College, Columbia University) – Praga, Cehia, 2-10 iulie 

1996 
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Distincții și diplome / 

Recunoașteri și certificări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviuri publicate 

 

 

 

 

 

 

15. Diplomă, workshop Business management education programs for Central and 

Eastern Europe, organizat de Jagiellonian University (Polonia) în parteneriat cu United 

States Consortium (University of Hartford, University of Massachussetts, Boston 

College, Columbia University) – Cracovia, Polonia, 2-10 iulie 1995 

 

1. Certificate of Appreciation/ JA Teacher, Implicare în dezvoltarea în rândul studenților 

aptitudinilor și cunoștințelor necesare pentru obținerea succesului în viitorul lor, Junior 

Achievement, 2019 

2. Distincția Excelență, Societatea Științifică de Management din România, Participarea 

activă la realizarea Proiectului Comor – cercetare națională privind cultura 

organizațională din companiile românești, România, 2019 

3. Gold Certificate, Participare la IP Markstrat 2018 - European Intensive Programme 

Markstrat pentru analiza nevoilor consumatorilor, designul și implementarea 

strategiilor de marketing într-o piață competitivă– București, Dukenet International 

Network, 2018 

4. Certificate, Nomination as an Ambasssador of the Dukenet International Network, 

Dukenet International Network 2016 

5. Certificate, UIIN University Industry Innovation Network, Participare la conferința 

University Industry Interaction Conference, 2016 

6. Gold Medal, Participare la Markstrat  - Marketing Competition, CEU Universidad 

Cardenal Herrera, Spania, Dukenet International Network, 2016 

7. Certificate of Membership in the Editorial Board, Contribution to the quality of the 

journal, Management&Marketing Journal, De Gruyter, 2015 

8. Gold Certificate, Participare la Markstrat Simulation Game la IUT Quimper, Franța, 

Dukenet International Network, 2015  

9. Diplomă, Cel mai bun coordonator activități partener, în cadrul proiectului Studenții de 

azi, profesioniștii de maine, POSDRU 2017-2013 Universitatea din București, 

Universitatea de Vest din Timișoara, 2015 

10. Certificate, Premiul I în cadrul NetAware LLP Erasmus Intensive Proramme: Internet 

advanced promotional tools application for increasing awareness of social exclusins 

movement, NetAware, 2013  

11. Certificate, Particpare la Markstrat Game, UWS, University of West of Scotland, 

Dukenet International Network, 2013 

12. Diplomă, Acordarea titlului de Prorector al copiilor pentru participarea la cursurile-

atelier ale Universității copiilor, Unico Universitatea Copiilor, 2013 

13. Certificate, Particpare la Markstrat Game, Budapest Business School, Ungaria, 

Dukenet International Network, 2011 

14. Diplomă de excelență, Evaluare lucrări prezentate la Olimpiada studenților economiști, 

secțiunea Administrație publică și dezvoltare regională, Asociația Facultăților de 

Economie din România, 2010 

15. Diplomă, Coordonator la nivel instituțional al analizei nevoilor de formare a cadrelor 

didactice universitare din cadrul Proiectului POSDRU 26646, Formare continuă de tip 

blended learning pentru cadrele didactice universitare (BLU), Universitatea din 

București, 2010  

16. Certificate of Gold Medal, Participare la Markstrat game la Sinajoki University of 

Applied Sciences, Business School, Finlanda, Dukenet International Network, 2010 

17. Diplomă de excelență, Contribuția la evaluarea lucrărilor prezentate la secțiunea 

Economie instituțională și administrație publică, Olimpiada studenților, Asociația 

Facultăților de Economie din România, 2007 

  

1.  Studenții de la Administrarea afacerilor, prea cuminți pentru business, Admiterea, 

Supliment al ziarului România Liberă, 9 august 2011 

2. Administrația pubică este pentru cei pasionați de contactele interumane, revista 

EuRoCom nr. 29, august 2007 

3. Numai performanța rezistă schimbărilor, Business Adviser nr. 5, 2006 
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Societăți științifice / 

Colective editoriale 

 

 

1. Membru al Scientific Committee la International Conference on Enhancing Consumer 

Awareness, Prospects for Advancing Consumers Rights, Protection on Traditional and 

Digital Market, Katowice (Poland) June 16-18, 2019, 

https://www.ue.katowice.pl/en/events/international-conference-on-enhancing-

consumer-awareness/committees.html 

2. Membru al Society for Business Excellence – (2016-present), 

https://www.bizexcellence.ro/ 

3. Membru al Editorial Board la Management & Marketing Journal, 

http://www.managementmarketing.ro/, 

http://www.managementmarketing.ro/colectivulderedactie.php 

4. Membru al Scientific Board la Journal of Knowledge, Economics and Information 

Technology (2010 – prezent), editat de Scientific Papers, UK, 

http://www.scientificpapers.org,   

http://www.scientificpapers.org/editorial-board/ 

5. Membru al Editorial Board la Manager Journal,  

http://www.manager.unibuc.ro/ 

http://manager.faa.ro/en/editorial_board.html 

6. Membru al Editorial Board la Management Dynamics in the Knowledge Economy, 

http://www.managementdynamics.ro/index.php/journal/about 

http://www.managementdynamics.ro/index.php/journal/about/editorialTeam 

7. Membru al Steering Committee la Nextwork Bucharest Forum (2015) 

http://www.nextworkforum.it/index.php?lang=en 

http://www.nextworkforum.it/index. 

php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=278&lang=en 

8. Membru al Colegiului de redacție la Analele Universității din București, seria Științe 

economice și administrative (2005-2012),  

http://annalseas.faa.ro/ro/acasa.html 

http://annalseas.faa.ro/ro/jurnale/Administratie/Colegiu-de-redactie~13.html 

 

   

  ANEXE 

 

Documente 

 

 

Diplome 

Certificate                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Data: 12 august 2019        Semnătura:   

  

 

Iordache-Platis Magdalena  
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