Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Victor Sorocovschi

Adresă(e) Str. Muscel nr.9, 400076 Cluj-Napoca, Romania
Telefon(oane)

040264 440784

Mobil:

745972658

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

sorocovschi@yahoo.com
Romana

Data naşterii 25.04.1940
Sex

barbatesc

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

1.10.2005- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Sustinerea de cursuri in cadrul Facultatii de Geografie si a in cadrul masteratelor universitatii,
publicarea dr cursuri, coordonarea lucrarilor de licenta, disertatie si de doctorat, participarea cu
comunicari la diferite manifestari stiintifice din tara si strainatate
, Conducator de doctorat in domeniul Geografiei, Editor reviste de specialitate, director la doua
granturi Tip A si IDEI cu CNCSIS si membru in patru proiecte, din care unul international.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “babeş-Bolyai”, Facultateade Geografie Str. Clinicilor Nr.5-7, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatanmant universitar

Perioada 1.10. 1996 – 1 .10 2005
Funcţia sau postul ocupat

Profesor Sef catedra

Activităţi şi responsabilităţi principale

Sustinerea de cursuri in cadrul Facultatii de Geografie si in cadrul masteratelor de Hidrologie si ,
Riscuri si hazarde, publicarea de cursuri, coordonarea lucrarilor de licenta, disertatie si de doctorat,
participarea cu comunicari la diferite manifestari stiintifice din tara si strainatate
Conducator de doctorat in domeniul Geografiei
Editor reviste de specialitate, director la doua granturi Tip A cu CNCSIS ,membru si responsabil de
specialitate in 9 proiecte.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Babes-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Nr.5-7, Str. Clinicilor, 596116, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatanmant universitar

Perioada 1.10.1995-30.09.1996
Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Sustinerea de cursuri in cadrul Facultatii de Geografie si a in cadrul masteratelor universitatii,
publicarea dr cursuri, coordonarea lucrarilor de licenta si disertatie, participarea cu comunicari la
diferite manifestari stiintifice din tara si strainatate, Membru in Colectiv de redactie a unor reiviste de
specialitate din tara
Reponsabil Colectiv Hidrologie-Climatologie, Sef catedra

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Babes-Bolyail”, Facultatea de Geografie, Nr.5-7, Str. Clinicilor, 596116, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Invatanmant universitar
1.03.1991- 30.09.1993
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Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sef lucrari
Sustinerea de cursuri si lucrari in cadrul Facultatii de Geografie, coordonarea lucrarilor de licenta si
disertatie, participarea cu comuniicari la diferite manifestari stiintifice din tara si strainatate
Universitatea “Babes-Bolyail”, Facultatea de Geografie, Nr.5-7, Str. Clinicilor 0264 596116, ClujNapoca
Invatanmant universitar
1.09.1971- 28.02.1991
Cercetator stiintific
Elaborarea de proiecte si contracte de cercetare stiintifica, participarea cu comuniicari la diferite
manifestari stiintifice din tara si strainatate, Sef colectiv de cercetare, Director de proiecte contractuale
de cercetare
Academia Romana, Filiala Cluj, Nr.9 Str. Republici, 0264 592363, Cluj-Napoca
Cercetare

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1.09.1968 -30.08.1971
Cercetator stagiar
Documentare si participarea la proiecte si contracte de cercetare stiintifica, participarea cu
comuniicari la diferite manifestari stiintifice
Numele si adresa angajatorului
Academia Romana, Filiala Cluj, Nr.9 Str. Republici, 0264 592363, Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare

Aptitudini si competente
personale
Limba(i) materna (e)
Limbi straine cunoscute

Romana

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Rusa

CI

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

CI

Participare la
conversaţie

Utilizator
experimentat

B

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
Idenpendent

Exprimare scrisă
B2

Utilizator
Idenpendent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Spirit de echipa si abilitati in cercetare dobandite in urma participarii la numeroase contracte si
proiecte de cercetare ca membru, responsabil de colectiv si director
O buna capacitate de comunicare obtinuta in urma experientei castigate in cercetare si la catedra
Competente de leadership obtinute ca urmare a functiilor stiintifice si administrative detinute in cei 52
de ani in cerctare si invatamantul superior
Competenta si aptitudinile organizatorice le-am dobandit in urma functiilor stiinftifice (director de
proiect, responsabil de coleciv etc.) si administrative (decav, sef de catedra, responsabiol colectiv de
cercatere) detinute si prin organizarea de manifestari stiintifice la nivel national si regional.
-

-

o foarte buna stapanire a instrumentelor Micrfosoft Office TM(Word TM Excel TM ,PowerPoint TM
cunoştiinţe bune de grafica pa calculator

m

Permis(e) de conducere

- Categoria B

Informaţii suplimentare Lucrări publicate: Colaborare la elaborarea Tratatului de geografie a României vol.III ( 3 subcapitole),
7cărţi , 9 monografii (colab), 10 cursuri universitare, 212 studii şi articole ştiinţifice (din care 38 în
străinătate ), editor a 16 volume colective – Riscuri şi catastrofe.
Alte mentiuni: premiul UBB pe anul 2005, pentru cartea Câmpia Transilvaniei. Studiu hidrogeografic,
Evaluator CNCSIS, Membru în Colectivul de redacţie a două reviste de specialitate (AMBIENTUM,
Lakes, reservoirs and ponds), Editor executiv al revistei “Geographia Napocensis”, Redactor şef al
revistei “Riscuri şi catastrofe”. Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Limnogeografie)

Anexe Lista lucrarilor publicate

Lista proiectele si functiilor detinute
Prof.dr. Victor sorocovschi
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