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 Informaţii personale 
 

Nume/Prenume   Dosescu, Tatiana,Corina 

Adresa   

Telefon    

Fax   

E-mail   

 

Cetă enia   

 

Data naşterii   

 

 Sex   

 

  

 Experienţa profesională 
 

Perioada  Octombrie 2002-prezent  

Func ia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Principalele activită i şi 
responsabilită i 

 Pregătirea şi sus inerea de cursuri şi seminarii la disciplina „Matematici aplicate în 
economie”şi „Matematici financiare” 

Elaborarea de materiale didactice: căr i de specialitate,cursuri şi caiete de seminar 
în domeniul matematicilor aplicate în economie; 

2007-2008 Sus inerea de seminarii la disciplina „Proiecte economice” 

2007-2008 Sus inerea de seminarii la disciplina “Statistică” 

Cercetare ştiin ifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste 

na ionale şi interna ionale, cu profil economico-matematic; 

Elaborarea de comunicări ştiin ifice şi participarea la conferin e ştiin ifice 
na ionale sau interna ionale, simpozioane etc.. 
Coordonarea studen ilor participan i la sesiuni ştiin ifice din universitate; 
Conducerea lucrărilor de licen ă a absolven ilor facultă ii; 
Mai 2006 – martie 2008 - Prodecan  

Organizarea practicii de specialitate a studen ilor şi membru în comisiile de 
sus inere a proiectelor de practică; 
Îndrumător de an şi de grupe. 
 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bucureşti, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 

Tipul activită ii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

Activitate de cercetare ştiin ifică 
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Perioada  1999-2002 

Func ia sau postul ocupat  Asistent universitar doctorand 

Principalele activită i şi 
responsabilită i 

 Pregătirea şi sus inerea de seminarii la disciplina: ”Matematici aplicate în 

economie” în cadrul Facultă ii de Management Turistic şi Comercial  UCDC. 
Elaborarea de materiale didactice (căr i de specialitate, suporturi de curs şi caiete 
de seminar);  

Coordonarea studen ilor participan i la sesiuni ştiin ifice din universitate;  

Participarea la alte activită i didactice: licen ă, examen de admitere, practică; 
Elaborarea de comunicări ştiin ifice şi participarea la conferin e ştiin ifice 
na ionale sau interna ionale, simpozioane etc.; 
Organizarea practicii de specialitate a studen ilor şi membru în comisiile de 
sus inere a proiectelor de practică; 
Îndrumător de an şi de grupă; 
Cercetare ştiin ifică şi publicare de materiale de specialitate; 
Sus inerea examenelor de doctorat, a referatelor şi elaborarea tezei de doctor; 
Participarea la activită i de promovare a Facultă ii de Management Turistic şi 
Comercial şi a Universită ii Creştine „Dimitrie Cantemir”. 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bucureşti, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 

Tipul activită ii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

Activitate de cercetare ştiin ifică 

Perioada  1998-1999 

Func ia sau postul ocupat  Asistent universitar suplinitor 

Principalele activită i şi 
responsabilită i 

 Pregătirea şi sus inerea seminariilor la disciplina ”Matematici aplicate în 
economie”; 
Elaborarea de materiale didactice, caiete de seminar;  

Participarea la alte activită i didactice:admitere, practică, licen ă; 
Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Management Turistic şi Comercial Bucureşti, Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti 
Tipul activită ii sau sectorul de 

activitate 

 Activitate didactică 

Perioada  1995-1998 

Func ia sau postul ocupat  Preparator universitar la plata cu ora 

Principalele activită i şi 
responsabilită i 

 Activită i de seminarizare la disciplina: ”Matematici aplicate în economie”; 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Cibernetică economică, statistică şi informatică 
economică,Academia de studii economice, Pia a romană nr. 6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activită ii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

 

 Educaţie şi formare 
 

Perioada   1999- 2004 

Calificarea / diploma ob inută  Diplomă de doctor în economie 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Cibernetică, statistică economică 

Numele şi tipul institu iei de 
învă ământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică economică, Statistică şi 
Informatică Economică 
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Nivelul de clasificare a formei 

de învă ământ / formare 

 Doctorat 

Perioada  1990-1995 

Calificarea / diploma ob inută  Diplomă de licen ă în matematică, specializarea: informatică 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Algebră, analiză matematică, teoria probabilită ilor, statistică matematică,simulare 
numerică, informatică 

Numele şi tipul institu iei de 
învă ământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică, specializarea Informatică 

Nivelul de clasificare a formei 

de învă ământ / formare 

 Studii superioare 

Perioada  1983-1987 

Calificarea / diploma ob inută  Diplomă de bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Matematică, fizică-competen e în profil real  

Numele şi tipul institu iei de 
învă ământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul de matematică şi fizică nr.3, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei 

de învă ământ / formare 

 Studii medii 

 

 Aptitudini şi competente 

personale 

 

Limba maternă  Română 

 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare   Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilită i de 
ascultare 

Abilită i de 
citire 

Interac iune Exprimare  

 

 Limba engleză  B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

B1 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 

 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competen e şi abilită i sociale   

 

Competen e şi aptitudini 
organizatorice 

 Organizarea procesului de învă ământ în calitate de prodecan în perioada 2006-

2008 

Organizarea unor activită i ştiin ifice în cadrul Facultă ii de Management Turistic 
şi Comercial Bucureşti din cadrul Universită ii Creştine „Dimitrie Cantemir” 
precum sesiuni ştiin ifice ale cadrelor didactice, ale studen ilor în calitatea mea de 

cadru didactic. 

Organizarea festivită ilor de absolvire a studen ilor 
Organizarea practicii de specialitate a studen ilor. 
Organizarea de târguri de job-uri. 

 

 

Competen e şi cunoştin e de 
utilizare a calculatorului 

 Abilită i de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel, Matematica, Power 
point, utilizarea mail-lui, navigare pe internet, C++ 
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Alte competen e şi aptitudini   

 

 

 

 Informaţii 
suplimentare 

 PUBLICA II 

Articole ştiinţifice: 

a)articol publicat într-o revistă cotată ISI: ”The econometric model of a random 
system that generates time series data” 2008/3-4/ Economic Computation and 

Economic Cybernetics and Research 

b)articole publicate în reviste cotate B+:  

1. ”Modelarea econometrică, modelarea microeconomică”, 2005/2/ Studii şi 
Cercetări de Calcul Eonomic şi Cbernetică Eonomică (SCCECE) 
2. ”Modelarea econometrică a seriilor cronologice utilizândecua iile stochastice 
cu diferen e”, 2006/1/SCCECE 

3. „Observa ii metodologice privind modelarea econometrică a seriilor 

cronologice I”,2006/4/SCCECE 

4. „Observa ii metodologice privind modelarea econometrică a seriilor 
cronologice II”2007/4/SCCECE. 
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