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Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume JARADAT, Mihaela 

Adresă(e) Nr.22, Strada Constantin Brâncoveanu, 400467, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) 00-40-0264-431628 00-40-0264-431628 0723-353.478 

Fax(uri) 00-40-264-591830 

E-mail(uri) mihaelajaradat@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii şi locul  21.10.1972 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă 
 / Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
 Conferenţiar universitar Dr. 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top management 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa privată – „Paradisul prichindeilor” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 2005 - prezent 
  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Matematici aplicate în economie I și II, Statistică economică, Matematici financiare și 
actuariale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 2002 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar Dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Matematici aplicate în economie I și II, Statistică economică, Matematici financiare și 
actuariale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada 2003 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar Dr. – Secretar științific –Facultatea de Științe economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Matematici aplicate în economie I și II, Statistică economică, Matematici financiare și 
actuariale, coordonarea activităților de cercetare la nivel de facultate  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada 2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Matematici aplicate în economie I și II, Matematici financiare și actuariale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada 1998 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Semniarii : Matematici aplicate în economie, Probabilități și procese aleatoare și Cercetări   
  operaționale,   
  Matematici financiare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca - Facultatea de Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

Perioada 1997 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii : Mecanică teoretică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca , Facultatea de Matematică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Perioada 1995 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare : Matematică 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Școlar Sanitar ”Gh. Marinescu” Târgu Mureș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Matematică  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza: ”Contribuții la teoria transferului de căldură, masă și radiație în fluide vâscoase și prin medii 
poroase” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de matematică și informatică, Specialiyarea 
Mecanica fluidelor. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1995 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Masterat  - Specializarea  Hidro și Astrodinamică                                                                                                                                                                                                                                                                     

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Matematică și Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  ISCED 5 

  

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă - Licențiat în Matematică și Informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Matematică și Informatică 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  ISCED 5 

  

Perioada 1987 - 1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat                                                                                                                                                                                                                                                               

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrucţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Silvic Ghurghiu – Profil silvic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză 

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Engleză   A2  B1  A2  B1  A2 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Leadership, gândire sitemică, capacitatea de identificare a problemelor, capacitatea de rezolvare a   
  problemelor,   evaluare de proiecte de dezvoltare şi cerectare, abilităţi de planificare şi foresight,    
  managementul resurselor umane şi managementul timpului. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Word, Excel,  Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

   Publicaţii : 78 articole ştiinţifice / studii publicate, 5 cărţi şi lucrări de specialitate, 14 lucrări communicate   
  în sesiuni ştiinţifice internaţionale, în diferite ţări europene, 6  proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare,   
  îndrumător de lucrări de licenţă şi disertaţie, membru în comisiile de organizare a sesiunilor de  
  comunicări ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice 

Starea civilă Casătorită, 2 copii  

 


