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

GORGHIU, Laura Monica
Târgovişte, ROMANIA
+40-245-2016101 (office)

Mobil:

+40-245-217692 (office)
lgorghiu@gmail.com
Română
17 iunie 1971
Feminin

Locul de muncă vizat / Conferenţiar universitar – Departamentul de Ştiinţe şi Tehnologii Avansate, Facultatea de Ştiinţe şi
Domeniul ocupaţional Arte, Universitatea Valahia din Târgovişte
Prorector învăţământ şi asigurarea calităţii

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 2004 – prezent
Conferenţiar universitar - Catedra Chimie (Octombrie 2004 – Septembrie 2008), Departamentul de
Ştiinţe (Octombrie 2008 – Septembrie 2013), Departamentul de Ştiinţe şi Tehnologii Avansate
(Octombrie 2013 – prezent)
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
Cadru didactic universitar, Secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte - din martie 2004 până în
aprilie 2007; Decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte – din aprilie 2007 până în martie 2012; Prorector al
Universităţii Valahia din Târgovişte – din martie 2012 până în prezent.
Martie 2000 – Septembrie 2004
Lector universitar- Catedra Chimie
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
Cadru didactic universitar, Secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte
Martie 1997 – Februarie 2000
Asistent universitar - Catedra Chimie
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
Cadru didactic universitar
Octombrie 1994 – Februarie 1997
Preparator universitar - Catedra Chimie
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte
Cadru didactic universitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Octombrie 2005 – Septembrie 2006 (2 semestre – program de masterat)
Diplomă de Master

16.05.2016

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
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
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

Managementul proiectelor
Universitatea “Valahia” din Târgovişte – Facultatea de Ştiinţe Economice
Învăţământ postuniversitar
Septembrie 1995 – Ianuarie 2004 (program de doctorat)
Diplomă de Doctor
Chimie
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie
Învăţământ postuniversitar
Octombrie 1998 – Decembrie 1999 (3 semestre)
Certificat de specializare postuniversitară - specializarea Informatică
Informatică
Universitatea “Valahia” din Târgovişte - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi
Educaţie Continuă
Învăţământ postuniversitar
Septembrie 1989 – Iunie 1994 (10 semestre)
Diploma de Licenţiat în Chimie
Chimie
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie
Învăţământ superior
Septembrie 1985 – Iunie 1989 (4 ani)
Diploma de bacalaureat
Matematică - Fizică
Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte
Învăţământ mediu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

a) Spirit de echipă - experienţa lucrului în echipă a fost dobândită în cadrul diferitelor contracte /
proiecte desfăşurate, în care am activat în calitate de membru în echipa de lucru / responsabil /
director de contract / proiect;
b) Corectitudine;
c) Adaptabilitate, abilităţi de comunicare şi capacitate de relaţionare – dobândite atât datorită
responsabilităţilor din cadrul facultăţii şi universităţii, cât şi în urma proiectelor desfăşurate la nivel
naţional şi internaţional.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate organizatorică foarte bună - formată şi dezvoltată in cadrul activităţilor specifice de
conducere / coordonare: director de proiect, secretar al comisiei centrale de admitere la nivelul
universităţii, secretar ştiinţific al facultăţii, decan al facultăţii dar şi în cadrul studiilor de formare si
perfecţionare profesională (studii de masterat);

Competenţe şi aptitudini utilizare a
calculatorului

Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul studiilor postuniversitare de
specializare, de la operare folosind pachetele de programe de editare texte şi foi de calcul şi până la
tehnologii moderne care folosesc tehnologii informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC) în educaţie:
tehnologii informaţionale pentru educaţie continuă (e-learning), interacţiune şi comunicare virtuală,
platforme de învăţare orientate Web.

Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Capacitate de motivare a colectivului în care lucrez, comunicare, deschidere, iniţiativă, gândire
analitică, echilibru, loialitate, determinare şi orientare spre rezultate.
Categoria B

Informaţii suplimentare a) 7 Programe / Contracte internaţionale de cercetare desfăşurate / în curs de desfăşurare –

roluri îndeplinite:
 4 - director / responsabil de proiect din partea Universităţii “Valahia” din Târgovişte
 3 - expert în echipa de cercetare a proiectului din partea Universităţii “Valahia” din Târgovişte
b) 14 Programe / Contracte naţionale de cercetare desfăşurate / în curs de desfăşurare – roluri îndeplinite:
 2 - director / responsabil de proiect din partea Universităţii “Valahia” din Târgovişte,
 12 - membru în echipa de lucru a proiectului);
c) 8 Proiecte / Granturi internaţionale educaţionale - roluri îndeplinite:
 1 - coordonator general proiect
 3 - coordonator local proiect la Universitatea “Valahia” din Târgovişte
 4 - tutor / expert / membru în echipa de lucru a proiectului
d) 6 Proiecte naţionale pentru dezvoltarea resurselor umane - roluri îndeplinite:
 1 - coordonator proiect din partea Partenerului Universitatea „Valahia” din Târgovişte
 5 - expert formator în cadrul echipei de proiect
e) 1 Grant intern de cercetare ştiinţifică (Universitatea “Valahia” din Târgovişte) – rol îndeplinit:
membru în echipa de lucru a proiectului;
f) 305 Lucrări ştiinţifice publicate - din care 51 în reviste cotate ISI, 131 în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională indexate în baze de date internaţionale, 32 în reviste de specialitate naţionale şi
internaţionale cu referenţi şi 91 în proceedings-uri ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale (cu referenţi
şi comitet de program, din care 71 în proceedings-uri ale unor conferinţe internaţionale şi 20 în
proceedings-uri ale unor conferinţe naţionale);
g) 213 Comunicări ştiinţifice - din care 123 la conferinţe internaţionale şi 90 la conferinţe naţionale;
h) 34 Monografii, manuale cărţi şi capitole de cărţi universitare, îndrumare de laborator: din care
28 în edituri recunoscute, cu ISBN;
i) Membru în colective de redacţie, comitete ştiinţifice, coordonator:
 Editor al Volumului: “Educaţia 21 / Education 21“, Special Number - 2007: “ICT in Education:
Reflections and Perspectives“, Casa Cărţii de Ştiinţă, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, vol. 45, Cluj
Napoca, 297 pagini, ISSN 1841-0456.
 Membru în Comitetul Ştiinţific (Comitetul de Recenzare) al revistei “Journal of Science and
Arts” (http://www.josa.ro/) din Universitatea Valahia din Târgovişte - ISSN 1844 – 9581, revistă
cotată B+ şi indexată în 9 baze de date internaţionale
 Coordonator al colecţiei “UNIVERSITARIA - Educaţional”, Editura Bibliotheca, Târgovişte.
 Membru în Comitetul Editorial (International Editor) al revistei internaţionale “ID EST –
Academic and Scientific Journal of Linguistics, Literature, Education and Culture”
(http://auto-te.com/idestjournal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1), Department of English
Language and Literature, State University of Tetova, Macedonia, ISSN 1857-6079 (din 2009).
 Editor al Volumului: “Educaţia 21 / Education 21“, Special Number - 2009: “Virtual
Instruments and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives“, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, vol. 54, Cluj Napoca, 173 pagini, ISSN 1841-0456.)
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j) 170 citări ale creaţiei de autor în ISI Web of Knowledge, 174 citări în Scopus, 406 citări în
Google Academic
k) Membru al asociaţiilor profesionale şi al colectivelor de cercetare acreditate:
• Membru al Societăţii Naţionale de Chimie;
• Membru al European Science Education Research Association (ESERA)
• Membru al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative (FICE) România
• Membru al Asociaţiei Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice;
• Membru fondator al Centrului de cercetare “Fizică Aplicată” din cadrul Universităţii “Valahia”
Târgovişte (acreditat de CNCSIS ca centru de tip C);
• Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică
Multidisciplinară (2003-2012).
• Membru al Centrului de cercetare “Ştiinţe aplicate in studiul mediului si tehnologii avansate”
din cadrul Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară
Referinţe pot fi obţinute de la toţi colaboratorii din ţară şi străinătate cu care am lucrat / lucrez în cadrul
diferitelor contracte / proiecte. Informaţii suplimentare se pot afla din paginile web ale contractelor /
proiectelor
desfăşurate:
http://cfievalladolid2.net/thinkweb,
http://fiste.ssai.valahia.ro,
http://vccsse.ssai.valahia.ro, http://www.bsiproject.com, http://fdp.valahia.ro, http://www.ntsenanotech.eu/,
http://www.sustain-project.eu/,
http://www.profiles-project.eu/,
http://profiles.ssai.valahia.ro,
http://irresistible.ssai.valahia.ro,
http://www.engagingscience.eu/,
http://www.prochimie.ro, http://edutic.ssai.valahia.ro/, http://proweb.ssai.valahia.ro/.
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