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 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Nicola Zoica  

Adresa  Bld. Iuliu Maniu nr. 170 A, bl. H, sc. C, et. 7, ap. 140, sector 6, Bucureşti 

Telefon  Mobil: (40) 724 53 44 97  

E-mail  zoicanicola@yahoo.com 
 

Naţionalitate  Română  
 

Data nasterii  13/08/1972 
 

 Sex  Feminin 

 

   
Experienta profesionala 

Perioda  Ianuarie 2010 –prezent 

Functia sau postul ocupat  Asistent universitar  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Desfăşurarea activităţii  de seminar, a lucrărilor practice, îndrumarea de proiecte, potrivit 
Statului de funcţiuni al Departamentului, aprobat pentru anul universitar în curs, orarului 
activităţilor respective şi normei didactice stabilite conform planului/ planurilor de 
învăţământ aprobat(e) pentru anul universitar în curs,  consultaţii şi  îndrumare a cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti. 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Artifex” din Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

 

Perioda 

  

Noiembrie 2002 – ianuarie 2010 

Functia sau postul ocupat  Cadru didactic colaborator 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Cadru didactic în cadrul Facultăţii de Management - Marketing din cadrul Universităţii 
Artifex 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Artifex” din Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

 

Perioada  Noiembrie 1995 – ianuarie 2010 

Functia sau postul ocupat  Secretar facultate 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Secretar în cadrul Facultăţii de Mangement-Marketing  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Artifex” din Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Administraţie 
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Educatie si formare 
 
 

 

Perioada   01.10.2013 - prezent 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctorat 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Şcoala Doctorală de Cibernetică şi Statistică 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucureşti 

 

 

Octombrie 2006-Mai 2008 

Master 

Management Financiar - Bancar şi de Asigurări 

Analiza actuarială în asigurări, Management financiar 

Universitatea „Artifex” din Bucureşti 

 

Perioada  Octombrie 2002 -  Februarie 2003 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat  de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Psihopedagogie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 
 

 

Perioada  1998 – 2002 

Calificarea / diploma obtinuta  Economist / licenţiat în marketing la Academia de Studii Economice Bucureşti 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Absolventă a Facultăţii de Marketing şi Economia Serviciilor 

Statistica, Marketing, Comunicare comerciala, Finante 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

  

Universitatea „Artifex” din Bucureşti 

 

Perioda  1993 – 1998 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiat in Ştiinţe juridice 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Absolventă a Facultăţii de Drept 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Româno-Americană, Bucureşti 

 
 

Perioada  1986 – 1992 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de bacalaureat 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 

Rezultate reprezentative 
obţinute 

Participări la conferinţe 

 Grup Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii, Călimăneşti, jud. Vâlcea   

 

    

 
 

Mai 2016-„ Influences of Foreign Direct Investments on the Evolution Romanian Exports”, 

International Symposium - “ARTIFEX” University of Bucharest, REUMMMAP, 
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Proiecte de cercetare 

 

 

Premii şi distincţii 

Membru în comitete de organizare 

sau ştiinţifice ale unor conferinţe 
studenţeşti 

 

 

 

Membru în organizaţii profesionale 

 

Activităţi sociale şi culturale 

 

Alte rezultate 

 

Bucharest, România, publicat in International Symposium -Romania in the European 

Union – Methods and Models of Macroeconomic Analysis and Prognosis”, pg. 262-269, 

ISSN , ISBN 978-606-8716-18-13.  
 
 
 
Pn1. 2010-2011 “Studiu asupra impactului crizei privind evoluţia României şi perspective concrete 
de atenuare a efectelor”, contract de cercetare nr. 120187/15.09.2010, membru în echipa de 
cercetare. 

   

-Membru în Comitetul de organizare a Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Romania and 
the Economic-Financial Crisis. Methods and Models for Macroeconomic Analysis”, 
Universitatea „Artifex” din Bucureşti, 2013; 

-Membru în Comitetul de organizare a Sesiunii de Comunicare cercetării ştiinţifice 
studenţeşti din Universitatea „Artifex” din Bucureşti, aprilie 2013; 
-Membru al Societăţii Române de Statistică (SRS); 
-Membru în Comisia Senatului pentru imagine, comunicare, marketing şi informatizare din 
cadrul Universităţii „Artifex” din Bucureşti; 
-Tutore anul III de studiu, Facultatea de Management –Marketing, Programul de studii 
universitare Marketing. 
                                                                                                                              

 
 Aptitudini si competente 

personale 

Limba materna  Româna 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Intelegere Vorbit Scriere 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

Limba franceză  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Simţul răspunderii, dinamismul, spiritul de cooperare, capacitatea de analiză, rigoarea, capacitatea 
de lucru în echipă, capacitatea de a avea iniţiative, de a formula scopuri si obiective, capacitate de 
relaţionare, spirit de echipă, abilitate în relaţiile interumane, adaptabilitate în faţa unor situaţii noi,  
echilibru psihic. 

 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Abilităţi în planificarea activităţii, capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei 
sarcini, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de concentrare, abilităţi de trainer. 

 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office, Microsoft Office XP, SPSS 

 


