Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Popa Daniela-Saveta
Str. Nicolae Pascaly, nr.9, ap.35, 400431 Cluj-Napoca, România

Telefon(oane)

+40-264450555

Fax(uri)

+40-264450555

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+40-721563469

dpopa@umfcluj.ro sau dspopa@yahoo.fr
română
20.04.1968
Feminin

Locul de muncă / Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Domeniul ocupaţional Expert pentru pregătirea şi organizarea cursurilor, predare şi evaluare
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din martie 1993 până în prezent.
Cadru didactic universitar:
- Oct. 2014 - prezent, Profesor universitar
- Oct. 2005 - Oct. 2014, Conferenţiar universitar
- Oct. 2000 - Oct. 2005, Șef de lucrări
- Mar. 1995 - Oct. 2000, Asistent universitar
- Mar. 1993 - Mar. 2005, Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (cursuri şi activităţi practice cu studenţii) în domeniul Toxicologiei:
- Curs de Toxicologie alimentară cu studenții anului 2 de la specializarea Nutriție și Dietetică
- Curs de Supradozări medicamentoase și Farmacodependențe cu studenții de la Masteratul de
Farmacovigilență, Facultatea de Framacie
- Lucrări practice de Toxicologie cu studenții anului IV de la Facultatea de Farmacie
Activităţi de cercetare (participare la proiecte de cercetare) în domeniul Toxicologiei.
Activităţi didactice (cursuri şi seminarii) la Disciplina de Terminologie farmaceutică:
- Curs de Terminologie medicală cu studenții anului I de la Facultatea de Farmacie și de la specializarea
Nutriție și Dietetică
- Curs și seminar de Terminologie farmaceutică cu studenții francofoni din anii II și III de la Facultatea de
Farmacie
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
Str. Victor Babeş, nr.8, 400012 Cluj-Napoca, România
Învăţământ superior
Noiembrie 1991 – februarie 1993
Farmacist stagiar
Activităţi de preparare şi eliberare a medicamentelor

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Institutul de Sănătate publică şi Cercetări medicale Cluj-Napoca
Eliberare de medicamente

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 1995 – mai 2001
Diplomă de Doctor în Ştiinţe medicale, domeniul Farmacie, Seria A Nr. 0002139, cu calificativul
„cum laudae”;
-

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Chimie analitică, Toxicologie
Însuşirea unor noţiuni aprofundate din domenii conexe (Biochimie, Biologie celulară şi
moleculară, Chimie analitică)
Cunoaşterea utilizării calculatorului şi a metodelor statistice
Cunoaşterea metodologiei cercetării ştiinţifice
Cunoaşterea surselor de informare ştiinţifică şi a modului de redactare a articolelor ştiinţifice

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Iunie 2001
Farmacist primar
Discipline farmaceutice, laborator farmaceutic / Ord. MS nr. 538/07.08.2001
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca
1993-1996
Farmacist specialist
Discipline farmaceutice, laborator farmaceutic / Ord. MS nr. 2707/18.12.1996
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca
Septembrie 1986 – septembrie 1991
Diplomă de licenţă în farmacie / Licenţa în farmacie cu Diplomă de merit, Seria B Nr.1/
nr.127/17.09.1991
Discipline farmaceutice
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca
Septembrie 1974 – iunie 1986
Diplomă de bacalaureat
Discipline fundamentale care asigură nivelul cultural şi ştiinţific al absolventului de liceu
Liceul Industrial "Iacob Mureşianu" Blaj
Conferenţiar universitar, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca
Activitate didactică: activitate de predare şi îndrumare la nivel de licenţă şi postuniversitar
Activitate de cercetare: director / membru în proiecte / granturi de cercetare
Activitate administrativă: membru în Comisia de cercetare a facultăţii (2012-2016)
Alte activităţi: Membru în comisii de admitere, doctorat, examen de licenţă, ocupare a posturilor
didactice

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
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Limba română
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