
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume OGARLACI MONICA-ELENA 

Adresă  

E-mail  

Telefon  

Naţionalitate     română 

Data naşterii  

Sex  FEMININ 

Experienţa profesională  

Perioada 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Planificarea, organizarea şi realizarea orelor de seminar la disciplinele: Turism internaţional, 
Economia turismului, Marketing, Gestiunea activităţii de turism, Cercetări aplicative de piaţă 
 Participarea la activităţile organizate de universitate 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Creştină “D. Cantemir” Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 

 str. Aurelianus, nr. 2, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţâmânt universitar 

 
Perioada 

 

2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Planificarea, organizarea şi realizarea orelor de seminar la disciplinele:  Turism 
internaţional, Economia turismului, Marketing, Economia şi gestiunea întreprinderii, Studiul 
comportamentului consumatorului 
 Participarea la activităţile organizate de universitate 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Creştină “D. Cantemir” Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 

 str. Aurelianus, nr. 2, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţâmânt universitar 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 2012-Prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geografia Turismului, Economia turismului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Fizică şi Sport, Str. Universităţii, nr. 1 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Doctorat 



 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada  2008-2010   

Calificarea / diploma obţinută   Cursuri universitare de masterat, Specializarea Managementul afacerilor în turism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Materii din domeniul turismului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Creştină “D. Cantemir” Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 
 str. Aurelianus, nr. 2, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Masterat 

 
Perioada 

2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Economia comerţului, turismului şi serviciilor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Economie, Statistică, Studiul comportamentului consumatorului, Relaţii puclice, Metode şi 
tehnici promoţionale, Management, Marketing, Gestiune, Finanţe, Turism Internaţional, 
Contabilitate, Managementul resurselor umane, Managementul firmei. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Creştină “D. Cantemir” Facultatea de Management Turistic şi Comercial, 
 str. Aurelianus, nr. 2, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Licenţă 

Perioada  1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Liceul Agroindustrial Lugoj 

Competenţe profesionale dobândite  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Bacalaureat 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B1  B1  B1  B1  B1  

  

Competenţe şi abilităţi sociale   - spirit de echipă 
  - adaptabilitate la condiţii noi de muncă 
  - Comunicare şi relaţionare cu studenţi din diferite medii sociale; 
  - Spirit analitic şi sintetic - implicarea în diferite programe de studii; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric ; 
-  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizarea calculatorului 

- o foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Word, Excel, Power Point 

Informaţii suplimentare - Brevet în turism -  Atestat cu capacitatea de a îndeplini funcţia de „Manager în activitatea 
de turism” 

 


