Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Locul de muncă actual
Experienţa profesională
Perioada

Pisoschi Cătălina Gabriela
Str. 1 Decembrie 1918, nr 51, bloc D24, scara 2, et 4, ap. 18, Craiova, 200171, Dolj
0251.431.977

Mobil:

0721.334.335

c_pisoschi@yahoo.com
Română
22.02.1967
Profesor dr., Disciplina Biochimie, Facultatea de Farmacie, UMF Craiova
Activitatea didactică
2007-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar, prin concurs, Disciplina Biochimie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Activitate didactică (susţinere de prelegeri pentru studenţi, masteranzi şi rezidenţi, coordonare
lucrări practice cu studenţii)
- Activitate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare ale disciplinei şi cu studenţii pentru
realizarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor ştiinţifice prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti
- Evaluare în cadrul concursului de admitere
- Referent în cadrul unor comisii de doctorat
- Participare la comisii în interesul învăţământului

Numele şi adresa angajatorului
Perioada

UMF Craiova, Facultatea de Farmacie, Str. Petru Rareş Nr.2-4, 200349, Craiova, Dolj
2004-2007

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar, prin concurs, Disciplina de Biochimie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Activitate didactică (susţinere de prelegeri pentru studenţi, coordonare lucrări practice cu
studenţii)
- Activitate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare ale disciplinei şi cu studenţii pentru
realizarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor ştiinţifice prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti
- Evaluare în cadrul concursului de admitere

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Perioada

UMF Craiova, Facultatea de Farmacie, Str. Petru Rareş Nr.2-4, 200349, Craiova, Dolj
Activitate didactică în învătământul superior şi de cercetare
1999 –2004

Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări, prin concurs, Disciplina de Biochimie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Activitate didactică (susţinere de prelegeri pentru studenţi, îndrumare lucrări practice cu
studenţii)
- Activitate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare ale disciplinei şi cu studenţii pentru
realizarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor ştiinţifice prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Perioada

UMF Craiova, Facultatea de Farmacie, Str. Petru Rareş Nr.2-4, 200349, Craiova, Dolj
Activitate didactică în învăţământul superior şi de cercetare
1991-1999

Funcţia sau postul ocupat

Preparator (din 1991), asistent universitar (din 1994), prin concurs, Disciplina de Biochimie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Activitate didactică (îndrumare lucrări practice cu studenţii)
- Activitate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare ale disciplinei şi cu studenţii pentru
realizarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor ştiinţifice prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti
Activitatea în domeniul asistenţei medicale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2001 – prezent
Chimist (din 2001), chimist specialist (din 2006, cf.OMS nr.778/27.06.2006), chimist principal (din
2011, cf. OMS nr.1464/20.10.2011) în specialitatea Biochimie medicală
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Efectuarea analizelor biochimice în laboratorul de analize medicale
Îndrumarea stagiului de biochimie pentru rezidenţii în specialitatea Medicină de laborator
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Str. Tabaci, Nr.1, Craiova, Dolj
Activitate în domeniul sănătăţii
1990- 1991
Biochimist
Combinatul Chimic Işalniţa, Dolj, Staţia de epurare (prin repartiție după absolvirea facultăţii)

Educaţie şi formare Formare postuniversitară
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ /furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ /furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2007-2012
Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea Farmacologie (Seria H0024284, conform O.M.E.C.T.S.
nr.6149/07.11.2012)
Titlul tezei: „Studiu imunohistochimic şi biochimic al căilor patogenice implicate în hipercreşterea
gingivală indusă de medicamente”
UMF Craiova, Facultatea de Medicină
2005-2007
Diploma de Master în Managementul Unităţilor Sanitare (seria G0029596, nr.46/20.09.2007)
UMF Craiova, Facultatea de Medicină
1994-2000
Diploma de Doctor în Biologie, specialitatea Biochimie (Seria P0007532, conform O.M.Î.
Nr.3337/08.03.2000)
Institutul de Biochimie al Academiei Române
Titlul tezei: „Corelaţii biochimice şi clinice în complicaţiile renale ale diabetului zaharat”
Studii universitare
2007-2011
Diploma de Licenţă în Farmacie (Seria A0002266, nr.366/30.09.2011)
UMF Craiova, Facultatea de Farmacie
1985-1990
Diploma de Licenţă în Biochimie (Seria I5943, nr.891/19.11.1990)
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie
Lucrare de licenţă “Sinteza, activarea şi cuplarea biotinei cu avidina”
Studii liceale

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

1981-1985
Diploma de Bacalaureat (Seria B Nr.33133, nr.497/06.07.1985)
Liceul de matematică-fizică „Fraţii Buzeşti”, Craiova

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

utilizator
Utilizator
C2
B2
experimentat
experimentat

utilizator
independent

B2

utilizator
independent

C1

utilizator
experimentat

Franceză

B2

utilizator
utilizator
C2
B2
independent
experimentat

utilizator
independent

B2

utilizator
independent

C1

utilizator
experimentat

Italiană

B2

utilizator
utilizator
B2
B2
independent
independent

utilizator
independent

B2

utilizator
independent

B1

utilizator
independent
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bună capacitate de comunicare şi organizare, spirit de lucru în echipă dobândite în activitatea
didactică şi de cercetare, precum şi de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi cu
participare internaţională

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cunoaşterea metodologiei de evaluare a efectelor induse de xenobiotice, capacitate de utilizare a
aparaturii specifice de laborator şi a tehnicilor de biochimie, biologie moleculară, imunologie şi
imunohistochimie, microscopie

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis de conducere

Utilizare avansată a sistemelor IT:
Windows XP/Vista/Windows 7
MSOffice (MSWord, MS Excel, MSPowerPoint)
Programe specifice pentru achiziţie şi prelucrare de date ale unor aparate
Categoria B

Studii postuniversitare

 2008 Curs postuniversitar „Cromatografie de lichide (HPLC)”, UMF Craiova
 2007 Curs postuniversitar „Proteomics: Methodologies and Applications”, Hellenic Proteomics
Society, Facultatea de Farmacie, Universitatea din Patras, Grecia
 2006 Curs ”Managementul proiectelor de cercetare de excelență”, Craiova, 13-14 ianuarie
 2005 Curs Assistant Manager în Programul de formare şi perfecţionare în „Managementul
Cercetării”, derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin AMCSIT Politehnica Bucureşti
 2001 Specializare în tehnici de microscopie şi imunohistochimie, Universita degli Studi di
Ancona, Italia
 2000 Curs avansat ”De la biologia celulară la medicina moleculară”, specializare în tehnici de
biologie moleculară, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „N. Simionescu” Bucureşti

Participarea la proiecte de
cercetare

 13 proiecte de cercetare naţionale/internaţionale, finanţate de Academia Română, Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Universita Politecnica delle Marche,
 1 proiect educaţional şi de formare continuă

Premii sau alte elemente de
recunoaştere a contribuţiilor
ştiinţifice

 Bursă de cercetare acordată de Guvernul României pentru un stagiu de 6 luni la Universita
degli Studi di Ancona, Italia, 2000-2001
 Bursă de cercetare pentru un stagiu de 1 lună acordată de Universita Politecnica delle
Marche, Ancona, Italia, 2002
 Bursă a Societăţii Române de Biologie Celulară pentru participarea la Şcoala de Vară de
Studii Avansate „De la biologia celulară la medicina moleculară” Bucureşti, 2000
 Bursă de participare la Congresul FEBS, Varşovia, Polonia, 2004
 Premiu CNCSIS în cadrul programului PNII „Premierea rezultatelor cercetării”, 2009
 Premii pentru lucrările coordonate prezentate la congrese ştiinţifice studenţeşti - 4

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste
de specialitate din ţară şi
străinătate









10 cărţi publicate de edituri naţionale şi 3 capitole cărţi în edituri internaţionale
24 articole in extenso în reviste cotate ISI Thomson
12 studii publicate în rezumat în reviste/manifestări cotate ISI Thomson
65 articole in extenso in reviste indexate BDI/CNCS B+/B (30) şi în alte reviste (35)
88 de studii publicate în rezumat în volume indexate BDI sau cu ISBN/ISSN
26 de studii publicate în rezumat în volume fără ISBN/ISSN
1 brevet - cerere de brevet 127869A2 „Derivat de 1,4-naftochinonă-2,3-disubstituită şi
procedeu de obţinere a acestuia”, publicat în RO-BOPI 10/2012 din 30.10.2012
(Vezi Lista completă a publicaţiilor)

Activităţi suplimentare










Coordonator lucrări de licenţă şi lucrări prezentate la reuniuni ştiinţifice studenţeşti
Activitate de evaluare şi monitorizare proiecte de cercetare: CNCSIS, CEEX
Membru în colectivele unor centre de cercetare
Membru în colective de redacţie şi activitate de referent ştiinţific
Membru în comisii de concurs pentru ocuparea de posturi didactice
Membru în comisii de evaluare a doctoranzilor la UMF Craiova
Referent în comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat
Membru în comisii naţionale de specialitate
Preşedinte comisii de concurs la examene de chimist specialist/principal, farmacist specialist
Membru în comitete de organizare şi ştiinţifice la manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare
internaţională
Moderator la manifestări ştiinţifice naţionale
Membru în societăţi ştiinţifice şi organizaţii profesionale
Participant activ la manifestări ştiinţifice
Lector la activităţi de formare profesională continuă
Membru în senat (2004-2008), consiliul profesoral, comisii aprobate de senat (licenţă, admitere)
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