Curriculum vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume
Adres (e)

Dudian Monica
București

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naționalitate(-t ți)
Data nașterii
Sex

monica.dudian@economie.ase.ro
romana
13 octombrie 1969
feminin

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2007 – prezent
Profesor universitar doctor

Activit ți și responsabilit ți principale Titularul al cursurilor: „Microeconomie, Macroeconomie”, predate la anul I, Facultatea de
Finanțe, Asigur ri, B nci și Burse de Valori , „Economie Industrială” predat la anul II i ulterior
la anul III, Facultatea de Economie Teoretică i Aplicat , „Microeconomie Intermediara” i
„Microeconomie Aplicată” predate la anul II, Facultatea de Economie Teoretică i Aplicat ,
„Microeconomie Avansată”, predat în cadrul colii Doctorale a ASE, „Microeconomie”,
predat la anul I, Master, Facultatea de Relații Economice Internationale, „Organizații
Economice Internaționale. Sisteme decizionale”, predat la anul I, Master, Facultatea de
Economie Teoretică i Aplicat ;
Îndrumarea activit ilor de seminar aferente disciplinelor predate;
Cercetare științificăîn domeniu, autor a peste 45 de studii și c rți de specialitate în domeniile
microeconomie, economie industrial , economia riscului, macroeconomie;
Coordonarea proiectelor de cercetare tiin ifică;
Participare la elaborarea statelor de func ii ;
Indrumarea lucr rilor de diplomăși de dizertație ;
Indrumarea lucr rilor de doctorat.
Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Înv mânt și cercetare științific
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

2008 – prezent
Membru în colectivul editorial al revistei Studies in Business and Economics,
http://eccsf.ulbsibiu.ro
Evaluarea lucrarilor de cercetare trimise spre publicare in revista
Editura ULBS, Str. Lucian Blaga nr.2A, Sibiu, 550169, România

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Editura
Curriculum vitae Dudian Monica
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Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

Curriculum vitae Dudian Monica

2009 – prezent
Membru în colectivul editorial al revistei Environmental Economics, Business
Perspectives Publishing House, Ukraine, http://www.businessperspectives.org;
Evaluarea lucrarilor de cercetare trimise spre publicare
"Business Perspectives" Dzerzhynsky lane, 10 Sumy 40022 Ukraine
2018 – prezent
Director de proiect
Coordonarea din partea ASE, in calitate de partener, a proiectului Erasmus +
„Community Learning for Local Change” (grant nr. 2018-1-DE01-KA203-004227)
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Management de proiect
Cercetare stiin ific
Tutoriat
Ianuarie 2019
Profesor invitat
Titularul cursului Finance Appliquée
Cercetare tiin ificăîn domeniul dezvolt rii economice
Université des Antilles, Campus de Fouillole
Pointe-à-Pitre 97110, Guadeloupe, France
Înv mânt și cercetare științific
2014 – 2018
Director de proiect
Coordonarea din partea ASE, in calitate de partener, a proiectului Erasmus + „Social
Entrepreneurship for Local Change” (grant nr. 2015-1-DE01-KA203-002161)
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Management de proiect
Cercetare stiin ific
Tutoriat
2014 – 2017
Director de proiect
Coordonarea proiectului de cercetare „Un nou model de evaluare a riscului
corporațiilor: instrument științific pentru managementul bazat pe cunoștințe
(ASECOF)”, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0873, contract nr. 334/2014
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Management de proiect
Cercetare stiin ific
2015 – 2016
Expert-evaluator/Raportor
Evaluarea propunerilor de proiecte pentru competi iile na ionale
Unitatea Executaiva Pentru Finantarea Invtamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si
Inovarii- UEFISCDI, București str. Mendeleev nr.21-25, sector 1
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Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Cercetare tiin ific

Perioada 2014 – 2015
Funcția sau postul ocupat Expert Grup Tinta 4, proiect POSDRU ID 138487, "Practica din studentie este a muncii
temelie"
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

Monitorizarea și evaluarea stagiilor de practicădesf șurate de studenți
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Implementare proiecte finan ate din fonduri europene
Perioada 2014
Funcția sau postul ocupat Expert selecție, proiect POSDRU/159/1.5/S/138907, „Excelențăîn cercetarea științifică,
interdisciplinară, doctoralăși postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical EXCELIS”
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

Selectarea grupului țint
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Implementare proiecte finan ate din fonduri europene
Perioada 2013 – 2014
Funcția sau postul ocupat Lector în proiectul Formarea continuă, factor de creștere a capacității administrative a
Ministerului Finanțelor Publice, Cod SMIS: 22795
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

Sustinerea cursului Politici Macroeconomice
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Înv mânt
Perioada 2012 – 2013
Funcția sau postul ocupat Expert pe termen lung, proiect POSDRU/109/2.1/G/82652, Investește în tine! Participăla
stagii de practică!
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Responsabil relația cu angajatorii
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Implementare proiecte finan ate din fonduri europene

Perioada 2012
Funcția sau postul ocupat Membru în colectivul proiectului PN II –IDEI/SSA, codul 2012-2-010, contractul nr.
6835/2012
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Activit ți organizatorice și lector
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Cercetare științific

Perioada 2010 – 2012
Funcția sau postul ocupat Director de proiect
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Activit ți și responsabilit ți principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activit ții sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Elaborarea de studii i rapoarte de cercetare, cercetare postdoctorală„Dezvoltarea
durabilă: cadrul fundamental al mecanismelor de guvernare corporatiste. Aplicație
pe exemplul industriei textile și a produselor textile din România”, finanțat prin
proiectul POSDRU/89/1.5/S/5628, “ Programe postdoctorale în avangarda cercet rii de
excelențăîn tehnologiile societ ții informaționale și dezvoltarea de produse și procese
inovative”.
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Cercetare științific
2008 – 2011
Director de proiect
Coordonarea proiectului de cercetare „Riscul corporatist în economia bazatăpe
cunoaștere: modele de evaluare, valoare informaționalăși impact macroeconomic”,
PNCDI II-Program IDEI nr. 831/2009, ID 1801/2009
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6
Management de proiect
Cercetare stiin ific
2001 – 2008
Prodecan al Facultății de Economie

Activit ți și responsabilit ți principale Elaborarea și acreditarea planurilor de înv ț mânt;
Gestionarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri;
Gestionarea și dezvoltarea relațiilor internaționale ale facult ții;
Gestionarea activit ții de cercetare științific ;
Organizarea conferin elor tiin ifice;
Organizarea i desf urarea concursurilor de admitere i de licen ;
Medierea relațiilor cu studenții si cu cadrele didactice.
Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Management universitar
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2005 – 2008
Redactor șef adjunct al revistei Analizăși prospectiva economică

Activit ți și responsabilit ți principale

Evaluarea lucrarilor de cercetare trimise spre publicare in revista

Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Editura
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Curriculum vitae Dudian Monica

2002 – 2007
Conferențiar universitar doctor
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Activit ți și responsabilit ți principale Titularul cursului “Microeconomie, Macroeconomie”, predat la anul I, Facultatea de Finanțe,
Asigur ri, B nci și Burse de Valori ;
Titularul cursului “Microeconomie intermediar ”, predat la anul II, Facultatea de Economie ;
Titularul cursului “Teoria economicăa firmei”, predat la anul III, Facultatea de Economie ;
Titularul al cursului « Microeconomie intermediară», predat la anul I, Master, facultatea de
Relații Economice Internationale ;
Titular al cursului “Economie Internațional ”, predat la anul I, Master, facultatea de
Management;
Titular al cursului „Organizații economice internaționale. Sisteme decizionale”, predat la anul
I Master, ASE, Facultatea de Economie ;
Cercetare științificăîn domeniu;
Indrumarea lucr rilor de diplomăși de dizertație ;
Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare si invatamant

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale

Numele și adresa angajatorului

2005 – 2006
Director de proiect
Managementul proiectului de cercetare “Managementul riscului de țarădin perspectiva
aderării la UE”, nr. 1242/2005
Elaborarea rapoartelor stiintifice.
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Management de proiect, Cercetare stiintifica
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

2005 – 2006
Membru în colectivul de cercetare constituit în vederea elabor rii proiectului “Politici de
creștere economică”, CEEX nr.195, 05-D8-C1-M1/2005
Elaborarea rapoartelor stiintifice.
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare stiintifica
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

2002 – 2003
Membru în colectivul de cercetare al proiectului “Politicile macroeconomice în România
din perspectiva integrării europene. Avantaje și riscuri ale integrării”, nr. 351/2002
Elaborarea rapoartelor stiintifice.
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare stiintifica
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activit ți și responsabilit ți principale
Numele și adresa angajatorului

1998 – 2002
Lector universitar doctor
Titularul cursului “Microeconomie, Macroeconomie”, predat la anul I, Facultatea de Comert
Indrumarea lucr rilor de diplom
Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare si invatamant
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Curriculum vitae Dudian Monica

2000 – 2001
Director de proiect
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Activit ți și responsabilit ți principale

Numele și adresa angajatorului

Managementul proiectului de cercetare “Riscurile economiei românești și nevoia de
finanțare externă”, grant MEC nr. 130/2000;
Elaborarea rapoartelor stiintifice.
Academia de Studii Economice din București, Pia a Romanănr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Management de proiect, Cercetare stiintifica
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1999 – 2000
Lector universitar doctor la Institutul Bancar Român

Activit ți și responsabilit ți principale Titularul cursului “Metode de evaluare a riscului de țar ” ;
Numele și adresa angajatorului

Institutul Bancar Roman, Str. Negru Voda, nr.3, Bucuresti, sector 3

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Invatamant
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1996 – 1998
Asistent universitar

Activit ți și responsabilit ți principale Indrumarea activit ții studenților la seminarii ;
Cercetare științificăîn domeniu.
Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare si invatamant
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1993 – 1995
Preparator universitar

Activit ți și responsabilit ți principale Indrumarea activit ții studenților la seminarii ;
Cercetare științificăîn domeniu.
Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din București, Piata Romana nr.6

Tipul activit ții sau sectorul de activitate Cercetare si invatamant
Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obținut
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

1994 – 1998
Doctorat
Studii doctorale in domeniul evalu rii riscului de ară

Numele și tipul instituției de înv ț mânt /
furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din București

Nivelul în clasificarea naționalăsau
internațional

Universit ți de cercetare avansatăși educație

Perioada

1993 – 1994

Calificarea / diploma obținut Diplome Internationale de Management, specializarea Gestion et Administration des
Entreprises;
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Curriculum vitae Dudian Monica

-

analiza economico-financiara;
managementul resurselor umane;
macroeconomie intermendiara;
informatica;
contabilitate;
drept comercial;
fiscalitate.
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Numele și tipul instituției de înv ț mânt /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obținut

Ecole Supérieure Universitaire de Gestion de Toulouse, Franța
1988 – 1993
Licenta, specializarea Economie General

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

- analiza microeconomica si macroeconomica
- analiza financiara
- drept.

Numele și tipul instituției de înv ț mânt /
furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din București

Perioada

1984 – 1988

Calificarea / diploma obținut

Bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de înv ț mânt /
furnizorului de formare
Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matern (e)

Matematic
Fizic
Liceul de informatică“Ovidius”, Constanța

-

management de proiect;
cercetare tiin ific ;
activitate didacticăîn înv mântul universitar;
management universitar.

Romana

Limba(i) str in (e) cunoscut (e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
1.Franceza
2.Engleza

Înțelegere
Ascultare
Proficient

C1 user

Independent

B2 user

Vorbire
Citire
Proficient

C2 user

Independent

B2 user

Participare la
conversație
Proficient

C2 user

Independent

B1 user

Scriere

Discurs oral
Proficient

C1 user

Independent

B1 user

Exprimare scris
Proficient

C1 user

Independent

B1 user

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferințăPentru Limbi Străine
Competențe și abilit ți sociale

Bun orator, bun pedagog, capacitatea de a lucra in echipa, abilitate de a lucra cu publicul,
abilit i de comunicare în general

Competențe și aptitudini organizatorice

Abilitatea de a organiza si coordona echipe de lucru, abilitatea de a întocmi i implementa
planuri de management

Competențe și aptitudini tehnice
Competențe și aptitudini de utilizare a
calculatorului

Nu e cazul
Sisteme de operare Microsoft Windows, Suite MS Office

Competențe și aptitudini artistice

Nu e cazul

Alte competențe și aptitudini

Nu e cazul

Curriculum vitae Dudian Monica
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Informații suplimentare Burse obtinute:
IMF Academic Fellowship Program, Washington DC, September 2011
Tempus Program, Ecole Supérieure Universitaire de Gestion de Toulouse, 1992 – 1993
Cercetător invitat
Université d’Artois, Septembrie 2017
Université Paris Dauphine, Iulie 2016
Université Robert Schuman Strasbourg, Noiembrie – Decembrie 2016
Université Paris Dauphine, Noiembrie 2015
Université Paris Dauphine, Iulie 2015
ESSEC Business School Paris, Iulie 2012
Vienna University of Economics and Business, Aprilie 2011
Université Paris Dauphine, Iunie-Iulie 2010
Vienna University of Economics and Business, Noiembrie 2010
Université d’Artois, Noiembrie 2009
The Derbyshire Business School, Septembrie 2009
Université Paris Dauphine, Iunie-Iulie 2009
Université Robert Schuman Strasbourg, Septembrie 2006
Premii obtinute:
Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetarii – Articole, UEFISCDI 2017 i 2018
Diploma “Nicolae Georgescu Roëgen”, Academia de Studii Economice din Bucuresti, in
anii 2001,2002, 2003 si 2006 pentru rezultatele obtinute in activitatea de cercetare.
Diploma de Gratitudine pentru cel mai bun profesor al promotiei 2004 a Facult ii de
Economie din Academia de Studii Economice din Bucure ti.
Membru în Senatul Academiei de Studii Economice București, 2012 - 2016
Președintele comitetului de organizare al conferinței internaționale, “Economy,
Society and Civilization”, organizata in Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2007.

Curriculum vitae Dudian Monica
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Informații suplimentare

Keynote speaker in cadrul a numeroase evenimente organizate de mediul de afaceri,
printre care:
Ecosistemul Antreprenorial: “Economia digitală- ce poate săcâ tige România?”,
organizatăde Oxygen Events, iunie 2018
Rela ia cu consumatorul de servicii financiare, organizatăde Oxygen Events, martie 2016
Summitul Bancar: Banking 365 – Banca Viitorului, organizat de Oxygen Events, iunie 2015
România încotro? Creditele neperformante, edi ia a II-a, organizatăde Oxygen Events,
octombrie 2012
România, încotro? Evalu ri europene și implicații asupra României, organizatăde Oxygen
Events, februarie 2012
Ieșirea din criză- Perspective economice și politici de r spuns, organizatăde Oxygen
Events, 2010
The 60th International Banking Summer School, Romania, 2007;
Top Best Rating Conference, organizata de COFACE Romania, 2006;
Romanian Banking Forum, 2006;
The Economic and Social Development in the European Development Context
Conference, organizata de FinMedia, Romania, Brasov, 2005,;
Rating for Romania and the Black Sea Countries International Conference, Bucharest,
Romania, organizata de FinMedia, Romania, 2003 .
Diploma de formator, atestatăCNFPA
Reevaluatăpentru poziția de profesor universitar in mai 2017, cu calificativul foarte
bine
Membru în asociații profesionale
SUERF - The European Money and Finance Forum
AEA – American Economic Association
EABCN – Euro Area Business Cycle Network

24.01.2019

Curriculum vitae Dudian Monica

9

