Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Dan (nas. Prejmerean) Mihaela-Cornelia

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

17 martie 1977

Sex

Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Noiembrie 2015 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Incubatorul de Afaceri al ASE Bucuresti

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare activitate incubatorul de afaceri, organizare evenimente pentru tineri
antreprenori, studenti interesati de antreprenoriat, acordare consultanta pentru intierea si
dezvoltarea de afaceri

Numele şi adresa angajatorului

ASE Bucuresti, Incubatorul de Afaceri al ASE Bucuresti, str. Frumoasa, nr.31 etaj 2
camera 34, sector 1, Bucuresti

Perioada

Octombrie 2009 – in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Titular de curs la disciplinele Mediul european de afaceri (predare in lb. germana),
Managementul relatiilor cu clientii (predare in lb. engleza), Comunicare in afaceri new
media (predare in lb. germana) ș membru in echipa de lectori a Programului MBA
Romano-German Management antreprenorial si inovare, disciplne predate: cercetari de
piata, Managementul resurselor umane si coaching
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

ASE Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
Calea Griviței nr.2-2A, Sector 1 Bucuresti
de Educaţie, învăţământ superior

Perioada

12. 02. 2007—01.10.2009

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Titular de curs la disciplinele Mediul european de afaceri (lb. germana), Managementul
relatiilor cu clientii (lb. engleza),
Activitate de seminar la disciplinele mentionate mai sus. Activitate de cercetare, elaborare
de studii de caz, activitate de predare, aprox. 200 de studenţi pe an universitar

Numele şi adresa angajatorului

ASE Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
Calea Griviței nr.2-2A, Sector 1 Bucuresti

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de Educaţie, învăţământ superior

Perioada

01.10.2002 – 12.02.2007

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar doctorand

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate de seminar la disciplinele Marketing internaţional, Marketing, Proiecte economice şi
jocuri de întreprindere (cu predare în limba germană)
Activitate de cercetare, elaborare de studii de caz, activitate de predare, aprox. 200 de
studenţi pe an universitar

Numele şi adresa angajatorului

ASE Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
Calea Griviței nr.2-2A, Sector 1 Bucuresti

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de Educaţie, învăţământ superior

Perioada

01.10.2000-01.10.2002

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate de seminar la disciplinele Marketing internaţional, Marketing, Proiecte economice şi
jocuri de întreprindere (cu predare în limbile germană şi engleză)
Activitate de cercetare, elaborare de studii de caz, activitate de predare, aprox. 200 de
studenţi pe an universitar

Numele şi adresa angajatorului

ASE Bucureşti, Facultatea de Studii Economice in Limbi Straine
Str. Calea Grivitei 2-2A, sector 1 Bucuresti

Tipul activităţii
activitate

sau

sectorul

de Educaţie, învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada

Noiembrie 2010- Aprilie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Certificat cercetare postdoctorală

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Dezvoltare regionala, politica concurentiala, teoria clusterelor industriale
Tema proiectului Cresterea competitivitatii in domeniul dezvoltarii regionale prin
parteneriate de tip cluster intre universitati si mediul de afaceri; Proiect Perfomanță și
excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din România, cod
POSDRU/1.5/S/59184

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ASE Bucuresti
Piata Romana nr. 6, Sector 1 Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă
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Perioada

Decembrie 2009- Aprilie 2010

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de formare continua

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Management universitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ASE Bucuresti
Piata Romana nr. 6, Sector 1 Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continua

Perioada

Septembrie 2008 - Mai 2009

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Bursă de specializare
/

Științe economice și administrarea afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Fundația Robert Bosch, Stuttgart, Germania, prin programul Goerdelor-Kollegg adresat
angajaților din instituțiile publice din țările Europei Centrale și de Est, colaborator
Ministerul Federal al Educatiei, Bonn (4 luni), Camera de Comert si Industrie a Germaniei,
Berlin (3 luni), Universitatea Ludwig Maximilian, Munchen (3 luni)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă

Perioada

2015 - 2017

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de master (în curs de eliberare)

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Specializare in domeniul comuncării/ Comunicare în limba engleză pentru predare și
cercetare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ASE Bucuresti, Facultatea de Relații Economcie Internaționale
Piata Romana nr.6, Sector 1 Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada

2001-2007

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de doctor

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Specializare in domeniul marketingului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ASE Bucuresti, Facultatea de Marketing
Piata Romana nr.6, Sector 1 Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Titlul de doctor in stiinte economice

Perioada

2000-2002

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de master

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Marketing si comunicare in afaceri

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ASE Bucuresti, Facultatea de Comert
Piata Romana nr.6, Sector 1 Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada

1996-2000

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licență

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Economia intreprinderii, management, marketing, statistica
ASE Bucuresti, Facultatea de Studii Economice in Limbi Straine
Calea Grivitei 2-2A, Sector 1, Buucresti
3

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire

Limba Germana

C2

C2

C2

C2

C2

Limba Engleza

C2

C2

C2

C2

C2

Citire

Participare
conversaţie

Scriere
la Discurs oral

Exprimare scrisă

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Bun comunicator, lucrul in echipa, experienta in predare

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în organizarea de simpozioane, manifestări ştiinţifice, manager de proiect

Competenţe şi aptitudini tehnice

Nu este cazul.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Microsoft Office, Adobe

Competenţe şi aptitudini artistice

Nu este cazul

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Categoria B din anul 1999

Informaţii suplimentare

Domenii cu expertiza in cercetare: marketing, management, mediul de afaceri, dezvoltare
regionala, studii regionale, clustere industriale
Director 3 proiecte de cercetare, membru in 10 proiecte de cercetare nationale si
internationale
Autor a peste 30 de articole in domeniile management, marketing, administrarea
afacerilor, afaceri internationale
Feb.2012-Mai 2012 – Visiting researcher la Wirtschaftsuniversitaet Wien, Austria, Institutul
de Dezvoltare regionala si imobiliare
Sept.2014 – Feb.2016 – Bursier al Fundatiei Konrad Adenauer – Programul de Excelenta
din Romania, modulul Politici ale Economiei Sociale de Piata

Anexe
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