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INFORMAŢII PERSONALE BOROS Bianca-Vanesa 
 

 

 Str. Predeal, nr. 10, bl. PB 16, ap. 15, Oradea, 410410, România 

 +40 0359426165     +40 741011264       

 bianca_ boros2006@yahoo.com  

Skype biancavanesa 

Sexul Feminin | Data naşterii 31/12/1991 | Naţionalitatea Română 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

2014-prezent Anul 2 Masterat – Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra 
organismelor 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de 
Biologie-Chimie 

▪ Metode computaționale utilizate în biologia moleculară ( utilizarea programului Chimera și a 
programelor online UniProt, BLAST, ProtParam, ProtScale, RCSB PDB, Fpocket, String) 

▪ Managementul prelucrării datelor în biologie (realizarea unei cereri pentru un proiect de cercetare 
postdoctorală UEFISCDI) 

▪ Biologie moleculară 

▪ Dezvoltarea embrionară și fetală la om  

▪ Dezvoltarea embrionară la păsări și mamifere de laborator 

▪ Creșterea și dezvoltarea postnatală 

▪ Culturi de celule 

▪ Biologia organismelor acvatice și influența factorilor de mediu asupra acestora 

2015 Cursul: Procese metalo-biologice în sănătate și în mediul înconjurător 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de 
Biologie-Chimie 

▪ Ioni de metale în boli neurodegenerative 

▪ Ioni de metale în medicină 

▪ Ioni de metale în mediul înconjurător 

2014 Stagiu de pregătire practică  

Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara 

▪ Utilizarea aparaturii specifice unui laborator de analize medicale 

▪ Realizarea hemoleucogramelor, determinarea grupelor sanguine, Rh, hemoglobină 

▪ Realizarea cromatogramelor, screening și confirmare de droguri, monitorizare terapeutică, 
alcoolemii, determinări de metale grele prin absorbție atomică și culturi celulare 

▪ Realizare de analize ale parametrilor biochimici sanguini – glicemie, trigliceride, colesterol, uree, 
creatinină, acid uric, AST, ALT, electroforeza proteinelor, ioni 

▪ Realizarea de analize imunologice – hormoni, markeri tumorali 

▪ Realizarea de analize ale parametrilor biochimici urinari – urocultură, sediment 

▪ Realizarea de analize microbiologice – exudate, secreții, hemoculturi  

▪ Utilizarea aparaturii și a tehnicilor specifice obținerii de rezultate la probe  de sânge, urină, secreții și 
excreții 

2011-2014 Licențiat în Biologie cu specializarea în Biochimie 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de 
Biologie-Chimie 

mailto:boros2006@yahoo.com
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COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

 

▪ Biochimie descriptivă (realizarea unui extract proteict total, realizarea diferitelor soluții tampon pe 
baza un protocol, utilizarea unui pH-metru, utilizarea unui aparat de centrifugare, utilizarea unui 
spectrofotometru UV-VIS, utilizarea programului de citire al spectrofotometrului UV-Vis) 

▪ Biochimie – principalele căi metabolice (utilizarea pipetelor automate monocanal și multicanal, 
utilizarea pipetelor electronice, utilizarea unui spectrofotometru pentru plăci ELISA)  

▪ Biochimia acizilor nucleici – Tehnologia ADN recombinat (utilizare PCR, Nanodrop) 

▪ Funcții de nutriție la animale și om (determinarea grupei sangvine utilizând un kit specific, 
determinarea parametrilor biochimici din urină utilizând un kit specific) 

▪ Sistematica și biologia nevertebratelor și vertebratelor (utilizarea unui determinator de specii) 

▪ Informatică pentru biologi (utilizarea programelor Adobe Photoshop, Blender) 

2012-2014 Nivel I – certificare pentru profesia didactică 

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

▪ Psihologie 

▪ Pedagogie 

▪ Didactica predării 

▪ Managementul clasei de elevi 

▪ Instruire asistată de calculator 

▪ Practică pedagogică 

2012 Ceritifcat de competențe – Comunitatea Virtuală Interuniversitară pentru știință, 
tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale 
POSDRU/86/1.2/S/56872 

Universitatea de Vest Timișoara 

▪ Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universități 

2011 Permis european de conducere a computerului Complet 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Oradea, România 

2007-2011 Științe ale naturii 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Oradea, România 

▪ Biologie 

▪ Chimie 

▪ Matematică 

▪ Fizică 

▪ Limba engleză 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B1 B1 

Maghiară B2 B1 B2 B1 A2 

Franceză A1 A2 A2 A1 A1 

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin susținerea de referate de specialitate în cadrul 
Facultății de Chimie, Biologie, Geografie 

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin susținerea unor cursuri de biologie în cadrul 
practicii pedagogice a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership – dobândit în urma coordonării grupei de biochimie în unele proiecte de specialitate în 
cadrul  Facultății de Chimie, Biologie, Geografie 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

 

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ Cunoștințe medii a unor software-uri de design grafic cum ar fi Photoshop, Blender, Inkscape 

▪ Cunoștințe medii a unor software-uri cum ar fi EndNote, ISISDraw 

▪ Cunoștințe medii de administrare a unor site-uri WordPress 

Alte competenţe  ▪ Fotografie 

Permis de conducere  ▪ Categoria B (2010) 

Conferinţe ▪ Diplomă de participare la Sesiunea de Comunicări Științifice studențești BIOLOGIA, ediția a V-a la 
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul Biologie-Chimie, Universitatea de Vest 
Timișoara, 30.05.2014 

▪ Diplomă de participare la 1
st
  Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 

10- 13.04.2014, Szarvas, Ungaria 

▪ Diplomă de participare la The Fifth Annual Zoological Congress of ”Grigore Antipa” Museum, 20-
23.11.2013, București, România 

▪ Diplomă de participare din partea Societății de Chimie Române la Sesiunea anuală de comunicări 
științifice a studenților și a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar organizat de către 
Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea (2009) 

▪ Locul III obținut la Sesiunea de comunicări științifice – Geografie din cadrul Colegiului Național ”Mihai 
Eminescu” Oradea 

Voluntariate ▪ Voluntariat în cadrul Laboratoarelor de Cercetări Avansate de Mediu, Universitatea de Vest din 
Timișoara 

▪ Participare la voluntariat în cadrul proiectului ”Lanțul Cunoașterii în Parcul Natural Porțile de Fier” 
(2014) 

▪ Dilpomă de participare la voluntariat în cadrul Proiectului “Let’s Do It, Romania” (2012) 

▪ Dilpomă de participare la voluntariat în cadrul Programului de Acțiune Comunitară 2009/2010 


