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INFORMAŢII PERSONALE Micota Flavia  

Timișoara, Timiș, Romania 

flavia.micota@e-uvt.ro

staff.fmi.uvt.ro/~flavia.micota 

Sexul F  | Naţionalitatea română 

%  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ %  

2013 - prezent Lector 
Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, Str. Blv. V. Pîrvan, nr 
4, Timișoara, Timiș, România, www.uvt.ro

Activități didactice și de cercetare specifice postului

Tipul sau sectorul de activitate Educatie - Invățământ superior

2004 - 2013 Asistent 
Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara, Str. Blv. V. Pîrvan, nr 
4, Timișoara, Timiș, România, www.uvt.ro

Activități didactice și de cercetare specifice postului

Tipul sau sectorul de activitate Educatie - Invățământ superior

2004 - 2016 Dezvoltator software 

memIQ SRL, Pta. I.C. Brateanu 4/B/8 300056, Timisoara, Timis, Romania, www.memiq.ro

În cadrul acestei firme am fost implicata în toate fazele de dezvoltare a proiectelor software de la 
scriere de specificații, dezvoltarea de produse software și testarea automata si manuala a cestora. 
Am mai fost implicata in procesul de realizare de suport de curs pentru traininguri și susținerea de 
traininguri pentru industrie.

Tipul sau sectorul de activitate Tehnologii IT

2003 - 2004 Tester
SoftXL SRL

În cadrul aceste firme am fost implicată în procesul de testare manuală de aplicații.

Tipul sau sectorul de activitate Tehnologii IT

EDUCAŢIE ŞI FORMARE %  

2004-2012 Doctorat 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Romania 

▪ Teza s-a axat de dezvoltarea de algoritmi inspirati din natura pentru rezolvarea 
de probleme dinamice. Teza a inclus studii de caz pentru o problema de 
planificarea taskurilor pe procesoare și a abordat problematica legată de data 
mining, clasificarea datelor și gasirea de reguli asocire în date medicale.
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2002-2004 Master Scrieţi nivelul 
EQF, dacă îl 

cunoaşteţi 

Universitatea de Vest din Timișoara, Romania 

▪ Aprofundarea si acumularea de cunostinte din zona inteligenti artificiale. 

1998-2002 Licență 
Universitatea de Vest din Timisoara, Romania 

▪ Acumularea de cunoștințe fundamentale de programare.

COMPETENΤE PERSONALE %  

Limba(i) maternă(e) Romana 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

Engleza B2 B1  B1 B1 B1 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

▪ O bună cunoaștere a câtorva tehnologiilor bazate pe Java pentru dezvolatarea de aplicatii 
WEB (ex. Hibernate, EJB, JSP, Spring, REST) 

▪ Abilitatatea de a sustine cursuri tehnice pentru studenti dar și companii 

Competenţe de comunicare ▪ Competenţe de comunicare dobândite în activitatea didactică și ca membru în echipele de 
lucru ale unor proiecte colaborative 

Abilități și competențe sociale ▪ capacitate de adaptare, spirit de echipă, abilități de negociere dobândite ca membru în 
echipe de lucru 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de 

probleme

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
experimentat 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE %  

  © Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina %  / %  2 3

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


   Curriculum Vitae   Micota Flavia 

Proiecte  - AMICAS: Automated Management in Cloud and Sky Computing Environments, RO-PNII-ID-PCE, 

2012-2014; rol: membru 
- NatComp: New Natural Computing Models in the Study of Complexity, RO-PNII, 2007-2010; rol: 

membru 

- MaternQual: Integrated System for Risk and Quality Assessment in Obstetrics, RO-CEEX Project, 
2006-2008; rol: membru 

- MindSoft: Multi-agent models and soft computing in knowledge engineering, RO-CNCSIS, 2005-2007; 

rol: membru 
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