Curriculum vitae
Europass
INFORMAŢII PERSONALE
Nume/Prenume

Iordache - Platis Magdalena

Adresă

Bd. Ion Mihalache, Sector 1, Bucureşti, România

Telefon

+40 21 307 73 66;

Fax
E-mail

+40 21 307 73 60

magdalena.iordache-platis@drept.unibuc.ro
magdalena.platis@unibuc.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

02.12.1967

Sex

Feminin

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Dec 2011 - prezent
Prorector - Managementul calităţii şi relaţiile cu mediul de afaceri
Coordonator al procesului de evaluare și analiză instituțională din perspectiva
rankingurilor universitare
 Activități de coordonare a grupului de ranking constituit la nivel instituțional
 Coordonarea vizitelor în facultăți
 Colaborare cu specialiști în domeniul rankingurilor universitare
Coordonator al procesului de evaluare instituțională EUA
 Activități de coordonare a grupului de autoevaluare constituit la nivel institutional
 Coordonarea elaborării Raportului de autoevaluare
 Activități de comunicare cu membrii comunității academice
 Persoană de contact în raport cu grupul de experți
 Coordonarea organizării vizitelor experților din lunile iunie și noiembrie 2012
Președinte al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) constituită la nivel
instituțional
 Activități de coordonare a ședințelor, întâlnirilor și dezbaterilor CEAC
 Coordonarea elaborării în vederea aprobării a Regulamentului CEAC
 Activități de coordonare a procesului de comunicare cu toate părțile interesate
 Coordonator al proceselor de îmbunătățire continuă a activității
 Colaborare cu Departamentul pentru Managementul Calității
Coordonator al evenimentului Zilele Carierei, organizat anual în luna noiembrie
 Coordonare a activităților - Life Transition Programme, exemple de bună practică pentru
sprijinul inserției pe piața muncii
 Comunicare cu invitații, trainerii și participanții la eveniment
 Activități de comunicare cu membrii comunității academice, cu direcțiile implicate
Coordonator al procesului de dezvoltare a abilităților antreprenoriale ale studenților,
prin proiectul instituțional Antreprenor UB
 Activități de coordonare a grupului de initiativă pentru proiect
 Comunicarea către facultăți a oportunităților de atragere a studenților
 Activități de comunicare cu membrii comunității academice
Responsabilități privind coordonarea asigurării funcționalității curente a proceselor
instituționale

Responsabilități privind reprezentarea instituției la diverse evenimente – conferințe,
mese rotunde, dezbateri
Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Universitatea din București
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educație și cercetare științifică
2002 – prezent
Profesor univeristar


Activități didactice

Principalele cursuri în activitatea de predare:
 La specializarea Administraţie Publică, program de licență: Teoria Administraţiei
Publice; Micro şi Macroeconomie;
 La specializarea Administrarea Afacerilor, program de licență: Marketing;
Mecanisme concurențiale și prețuri;
 La programe de master: Creativitatea și productivitatea resurselor umane,
Management și reformă în admnistrația publică.


Activități de cercetare științifică

Principalele funcții ocupate:
 Expert pe termen lung sau scurt la diverse proiecte naționale și internaționale de tip
PNII, POSDRU, Life Long Learning (LLP), FP7;
 Manager de proiect în cadrul parteneriatelor a diverse proiecte naționale și
internaționale de tip PNII și LLP;
 Coordonator al Cercului Ştiinţific al Studenţilor „Economie şi Administraţie” orientat
spre aprofundarea manifestărilor fenomenelor şi proceselor în sectorul public și privat, al
înţelegerii exemplificate a coordonatelor managementului public şi privat, al direcțiilor
de reformă în administraţia publică românească în context european și tendințelor
mediului de afaceri românesc și european.
 Coordonator al mai multor lucrări științifice ale studenților pentru examenele de
finalizare a studiilor de licență și master, pentru sesiuni de comunicări științifice
studențești, mai ales pentru participarea acestora la Olimpiade studențești organizate de
Asociația Facultăților de Economie din România (AFER);
 Moderator la conferințe naționale;
 Președinte de Comisii de licență și disertație;
 Referent de specialitate la numeroase Comisii de susținere publică a tezelor de
doctorat la universități din țară și străinătate; aria de competență: domeniul Științe
economice;
 Guest speaker diverse conferințe internaționale (Trackit, Copenhaga, 2012; Business
Excellence, Brașov, 2012).


Activități extracurriculare

Principalele funcții ocupate:
 Coordonator activități în cadrul Centrului de Referință și Informare pentru
Practică Profesională și Antreprenoriat, constituit la nivel instituțional;
responsabilități: promovarea de evenimente pentru studenți care să permită o mai
bună inserție pe piața muncii, identificarea de agenți economici care să ofere stagii de
practică profesională și programe de internship-uri pentru studenți;
 Membru al echipelor de donatori și colectare de fonduri pentru diverse comunități
nevoiașe, în cadrul cercului facultății AERS în spiritul responsabilității sociale;
 Profesor îndrumător de atelier în cadrul Universității copiilor - UNICO
(http://www.unico.org.ro), atelier cu tema Secretele economiei (2011);
 Membru al corpului profesoral al competiției internaționale studențești în domeniul
simulărilor de marketing Markstrat, susținută de consorțiul Dukenet (2009 – prezent).


Alte responsabilități

 Membru titular al Societății Științifice de Management din România (2007 –
prezent);

 Membru al Scientific Board la Journal of Knowledge Management, Economics
and Information Technology (2010 – prezent), editat de Scientific Papers, UK;

Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Departamentul de
Științe Economice și Administrative
Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 3, București
Educație și cercetare științifică
2005 – 2011
Decan, Facultatea de Administrație și Afaceri
Activități de management academic







Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri,
Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 3, București
Educație și cercetare științifică
2000 – 2005
Director, Departamentul de Administrație Publică
Activități de management academic





Numele și adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonator al echipelor de întocmire și redactare a dosarelor pentru autorizare
provizorie și/sau acreditare a programelor de studii de licență și master ale facultății;
Membru al grupului de exprimare a votului pentru clasificarea facultăților de profil
economic și business la nivel international Ed Universal;
Inițiator și semnatar al mai multor Acorduri de cooperare instituțională la nivel national
și international
Responsabil cu managementul calității la nivelul facultății
Președinte al Comisiilor de admitere și licență
Membru/Președinte al unor comisii de ocupare prin concurs a posturilor didactice

Coordonator al echipelor de întocmire și redactare a dosarelor pentru autorizare
provizorie a programelor de studii de licență;
Coordonator al politicii de resurse umane la nivel de department
Președinte al Comisiilor de admitere și licență
Membru/Președinte al Comisiilor de ocupare prin concurs a posturilor didactice

Universitatea din București, Departamentul de Administrație Publică,
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educație și cercetare științifică
1999-2002
Conferenţiar Universitar


Activități didactice

Principalele cursuri în activitatea de predare:
 Micro şi Macroeconomie,
 Management și marketing


Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Activități de cercetare științifică

 Membru în colective de cercetare
 Coordonator la numeroase lucrări de licență ale studenților

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică, Catedra de Ştiinţe
Economice
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educaţie și cercetare științifică
1996-1999

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Lector Universitar
Activitate didactică şi de cercetare
 Titular de curs la disciplina Management și Marketing, Facultatea de Litere, Birotică
 Activitate didactică la seminarii, disciplina Economie, Facultatea de Drept
 Cerectare științifică individuală în sfera domeniilor de interes: metode de predare
interactive, piața de afaceri, formarea prețurilor în economia contemporană
Universitatea din București, Facultatea de Drept, Catedra de Ştiinţe Economice
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educaţie și cercetare științifică
1994-1996
Asistent Universitar
Activitate didactică şi de cercetare
 Desfășurare activitate didactică la seminarii, disciplina Economie, Facultatea de Drept
 Cerectare științifică individuală în sfera domeniilor de interes: piața de afaceri, formarea
prețurilor în economia contemporană
 Membru în Proiect PHARE: AC Project P 95-2024 R on comparative Regional
Development and the Political Economy of Regional Policy. Rezultatele au fost publicate
în Tribuna Economică nr. 45, 46, 47, 48-1996, 1995-1996.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Catedra de Ştiinţe Economice
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educaţie și cercetare științifică

Perioada

1991-1994

Funcţia sau postul ocupat

Preparator

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activitate didactică şi de cercetare
 Desfășurare activitate de seminarii la disciplina Economie, Facultatea de Drept
 Cerectare științifică individuală în sfera domeniului de interes: formarea prețurilor în
economia contemporană
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie, Psihopedagogie,
Catedra de Ştiinţe Economice
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, București
Educaţie și cercetare științifică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

1990-1995
Diplomă de doctor, titlul științific de doctor în Economie
Discipline: Microeconomie, Macroeconomie, Concurenţă şi Preţuri
Competențe:
capacitate de analiză şi sinteză a fenomenelor economice
capacitate de diagnosticare şi abordare a relaţiei cauză-efect
abilitate de interpretare a problematicii studiate, prin fundamentare pe stadiul
cunoașterii în domeniu
capacitate de analiză a mecanismelor de piață
abilitate de analiză a corelațiilor dintre variabilele microeconomice
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Generală
8
1986-1990
Diplomă de licenţă, în profilul Economic, specializarea Comerț

Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Discipline: Economie, Economie mondială, Comerţ internaţional, Marketing, Relaţii economice
intenaționale, Merceologie.
Competențe:
capacitate de înțelegere a relațiilorși proceselor specifice operațiunilor de piață,
capacitate de analiză cantitativă şi calitativă a fenomenelor economice,
capacitate de analiză descriptivă şi prospectivă a variabilelor economice
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Comerţ
-

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză

româna

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Scriere
Participare
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Citire

Limba engleză – Pașaport lingvistic european, Portofoliul europeanal limbilor, Universitatea
din București, Centrul de Limbi Străine – București, 2009.
Competenţe şi abilităţi
sociale

Capacitate de a interacționa
Abilitate de lucru în echipe mici sau mari
Capacitate de relaționare în context cultural divers
Capacitate de acțiune într-un mediu de leadership

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de planificare a activităților
Abilitate de organizare a proceselor
Capacitate de coordonare a activităților
Abilitate de gestionare eficientă a timpului
Capacitate de corelare și sincronizare a operațiunilor într-un proces

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Capacitate de documentare şi sintetizare
Capacitate de utilizare adecvată a echipamentelor de birou

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi
aptitudini

Permis conducere

MS Office ( Word, Power Point, Excell)
Abilitate de adaptare la situaţii şi contexte diferite
Iniţiativă şi entuziasm
Capacitate de adaptare la schimbare
Rezistenţă la stres
Categorie B

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Specializări şi calificări

Cursuri de formare:
„

Workshop „Business management education programs for Central and
Eastern Europe”, organizat în Kracovia de Jagiellonian University (Polonia) in
parteneriat cu United States Consortium (University of Hartford, University of
Massachusetts, Boston College, Columbia University) – 2-10 iulie 1995;

Workshop „Support of the advancement of business management education
programs for Central and Eastern Europe”, organizat în Praga de Jagiellonian
University (Polonia) in parteneriat cu United States Consortium (University of
Hartford, University of Massachusetts, Boston College, Columbia University) – 2-10
iulie 1996;

Curs „Specialist pentru sisteme de managementul calității” (Quality
management assistant), TUV Rheinland Akademia – București, 2006;

Curs „Auditor intern pentru sisteme de managementul calității conform ISO










9001:2000, ISO 19011:2002” (Quality Management Systems Internal
Auditor) , TUV Rheinland Akademia – București, 2007;
Curs și workshop „Interactive Methods for Teaching – Learning – Evaluation
Process”, cu modulele: Problem-based Learning, Project-based Learning,
Personal Development, Video Communication, în cadrul Pilot Project
RO/04/B/F/PP – 175016, New Strategies of COMPetence Acquisition for Lifelong
Learning in Energy – Transport – Environment Engineering, organizat la Brașov de
Universitatea Transilvania – 8-15 iunie 2007;
Curs „Modificări ale standardului SR EN ISO 9001:2008”, TUV Rheinland
Akademia – București, 2009;
Curs „Conception, development et utilisation d’un cours en ligne sur la plate
– forme Moodle”, organizat de Agenția Universitară Francofonă – București, 2009;
Curs „Consiliere în carieră”, organizat la București – 6-17 iulie 2009;
Curs „Higher Education Management”, organizat de Institute of Education,
University of London, în cadrul Proiectului Improving University Management– 2009;
Curs „Platinum Rule”, organizat de Universitatea din București, în colaborare cu
Premier Global și BPP Professional – București, 2010;
Curs „Evenimente de risc extrem asimetric. Managementul riscurilor
extreme și managementul crizelor”, organizat în cadrul proiectului Sisteme de
management integrat pentru protecția economico-financiară a infrastructurii critice
și a personalului împotriva terorismului de orice natură, finanțat în cadrul
Programului 4 – Parteneriate în domenii prioritare 2008 - 2011– București, 2011;

Distincții și diplome









Domenii de interes

Certificat de participare NetAware LLP Erasmus Intensive Programme, la
University of Katowice, Polonia, martie, 2013; martie 2012.
Certificat de participare Markstrat Simulation Game, Consorțiul DUKENET, la
UWS, Hamilton Campus, Scotland, 26 ianuarie - 3 februarie, 2013; la Budapest
Business School, Ungaria, 29 ianuarie -5 februarie, 2012; la UWS, Hamilton
Campus, Scotland, 25-31 ianuarie, 2009;
Diplomă de participare la organizarea și coordonarea proiectului național NOI NU
SUNTEM INDIFERENȚI – NOI SUNTEM PRIETENIIVOȘTRI, Universitatea din
București, Facultatea de Administrație și Afaceri, București, 2011; 2009
Diplomă de excelență pentru sprijinirea cercetării științifice studențești prin
organizarea Olimpiadei Naționale a Studenților Economiști, București, 2008;
Diplomă de onoare conferită de Prefectura Municipiului București, București, 2004;
Diplome acordate Decanului de Promoții de absolvenți ai Facultății de Administrație
și Afaceri, în perioada 2004 – 2011;



Numai performanța rezistă schimbărilor, publicat în Business Adviser, nr. 5 din 2006






Managementul calității în instituțiile de învățământ superior
Politici educaționale
Stiluri de management și leadership
Strategii de poziționare și avantaj competitiv




Diplome
Certificate

ANEXE
Documente

