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LUŢ DINA MARIA
TIMIŞOARA, Str. Uranus, nr. 7.
0743 011 773

E-mail(uri) dinalut@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii

19. 11. 1973

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Februarie 2013 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Management, Managementul resurselor umane, Leadership si
managementul resurselor umane, Cultură organizaţională
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Perioada 2006-2013
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Management, Managementul resurselor umane, Leadership si
managementul resurselor umane, Cultură organizaţională
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Perioada 1999-2006
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Bazelemanagementului
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada 1997-1999
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Management;
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
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Educaţie şi formare
Perioada

2003-2008

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de doctor în domeniul Management (seria F nr. 0012623)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

doctor în domeniul Management
Titlul tezei: Adaptarea managementului resurselor umane din firmele româneşti de
comerţ la influenţele mediului ambiant

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a
Afacerilor

Perioada

2004-2005

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (seria E nr.
0022482)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specializarea psihopedagogică şi metodică postuniversitară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioada

1997-1998

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de studii aprofundate (seria D nr. 0015429), specializarea Managementul strategic

al organizaţiilor
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

studii aprofundate, profilul economic, specializarea Managementul strategic al
organizaţiilor; media generală de absolvire 9,98 (nouă şi 98%); media examenului de
disertaţie: 10 (zece)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice
1992-1997

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă (seria P nr. 0104565), specializarea Turism-servicii

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Economist, specializarea Turism-Servicii; şefă de promoţie; media generală a celor cinci ani
de studiu: 9,72 (nouă şi 72%), media examenului de licenţă: 9,83 (nouă şi 83%).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada

1988-1992

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat (seria J nr. 99728)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Profilul real, clasa Matematică-fizică; media generală obţinută la bacalaureat: 9,82 (nouă şi 82%).

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Alte cursuri şi specializări
Perioada

2012

Calificarea / diploma obţinută

Competenţe antreprenoriale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Cursurile de specializare absolvite:
- „Analiza şi modelarea proceselor de afaceri”
- „Instrumente moderne de ordonanţare şi gestionare a fluxurilor de date şi activităţi într-o
întreprindere”
- „Metode şi tehnici de gestiune a riscurilor specifice afacerilor”.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Proiectul „Formare profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul
creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V Vest şi RD
VI Nord-Vest”, proiect finanţat prin POS DRU 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 2.3. Acces
şi participare la formarea profesională continuă.

Informaţii privind activitatea
didactică şi de cercetare
Activitatea didactică şi Preocupările privind disciplinele predate şi experienţa didactică acumulată s-au
profesională concretizat în elaborarea a 12 cărţi de specialitate şi cursuri universitare (cu
ISBN), toate editate în edituri recunoscute CNCSIS, în calitate de unic autor (7) sau
coautor (5); autoare a unor studii sau capitole în cărţi şi volume colective (precizate
în Lista de lucrări);
Alte activităţi:
- Responsabil al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu
Frecvenţă Redusă, la nivelul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial
Timişoara, specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor”;
- Coordonator al Cercului ştiinţific studenţesc de management-marketing care
funcţionează în cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial din Timişoara;
- Coordonarea unui mare număr de lucrări de licenţă şi disertaţie, ca unic îndrumător;
- Perticipant la elaborarea dosarelor de acreditare instituţională şi a programelor de
licenţă şi masterat, la realizarea statelor de funcţiuni şi personal didactic, la
organizarea admiterii la ciclul de licenţă şi masterat.
Activitatea de cercetare Publicarea a numeroase studii şi articole (specificate în Lista de lucrări), astfel:
- 17 articole/studii in extenso, publicate în reviste indexate în bazele de date
internaţionale recunoscute în domeniul economic;
- 14 articole / studii publicate în volume ale conferinţelor internaţionale
desfăşurate în ţară sau străinătate;
- 9 articole / studii publicate în volume ale principalelor conferinţe naţionale de
specialitate;
- 8 lucrări comunicate la diferite conferinţe, simpozioane, seminarii/expoziţii;
- 3 lucrări publicate în alte reviste de specialitate.
Implicarea în derularea a trei contracte de cercetare-dezvoltare cu operatori
economici din ţară, specificate în Lista de lucrări, contracte cu valoare mai mare de
10.000 de euro, având calitatea de director de proiect pentru unul din aceste
contracte şi membru în echipa de cercetare pentru celelalte două.
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Recunoaşterea impactului Membră în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi
activităţii manifestărilor ştiinţifice:
- membră în colectivul de redacţie al revistei QUESTUS, revista Facultăţii de
Management Turistic şi Comercial Timişoara;
- membră în Comitetul Ştiinţific al Simpozionului Ştiinţific al Studenţilor şi
Masteranzilor din cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial
Timişoara;
- preşedintele Comitetului de Organizare al Simpozionului Ştiinţific al Studenţilor
şi Masteranzilor din cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial
Timişoara;
- membră în comitetul de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional
„Turism şi dezvoltare durabilă”, al Facultăţii de Management Turistic şi
Comercial Timişoara;
Experienţa în analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ:
- membră în comisia de susţinere a examenelor de licenţă şi disertaţie din cadrul
Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara;
- membră în comisia de evaluare colegială a cadrelor didactice din cadrul
Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara;
Membră în asociaţii profesionale:
- Membră a asociaţiei Danube Adria Association for Automation & Manufacturing
- DAAAM International Vienna (număr personal de identificare: 24747);
- Membră a Societăţii Ştiinţifice de Management din România SSMAR (începând
din septembrie, 2008);
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Limba franceza
Limba engleza

Română

Franceză, engleză
Înţelegere

Vorbire

Scriere

(C1)

Utilizator experimentat

(C1)

Utilizator experimentat

(C1) Utilizator experimentat

(C1)

Utilizator experimentat

(B2)

Utilizator independent

(B2)

Utilizator independent

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, conştiinciozitate, perseverenţă.
Aptitudini de comunicare dobândite pe parcursul experienţiei didactice.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point

Alte competenţe şi aptitudini Brevet în turism.

Anexe Lista de lucrări

Data

Semnătura

01.03.2013
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