
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Barvinschi Paul Constantin 
Adresă(e)  Str. Sextil Pușcariu nr. 9, scara A, etaj 3, ap. 15, 300393 Timișoara, România 

Telefon(oane)  Fix: 0256 592357 Mobil: 0751 899560 
Fax  

E-mailuri paul.barvinschi@e-uvt.ro ; pc_barvi@yahoo.fr 
  

Naţionalitate  Română 
  

Data naşterii 04.10.1956 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2016 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Activități didactice cu studenții. Cursuri, seminarii și laboratoare la disciplinele: Mecanică, Metode cu 
raze X pentru studiul materialelor cristaline, Radiologie și imagistică medicală, Interacțiunea radiațiilor 
ionizante și neionizante cu materia organică, Arheometrie.  
-Activități de cercetare pe bază de contract / grant. Domenii principale de cercetare: caracterizarea 
materialelor prin metode cu raze X.     
-Activități de promovare a facultății și a fizicii în rândul elevilor din învățământul preuniversitar prin vizite 
în licee, elaborare de subiecte pentru concursuri de fizică ale elevilor, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Fizică, Bd-ul V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar și cercetare științifică 
Perioada  Octombrie 1992 – septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale -Activități didactice cu studenții. Cursuri, seminarii și laboratoare la disciplinele: Mecanică, Fizică 

generală, Metode cu raze X pentru studiul materialelor cristaline, Radiologie și imagistică medicală, 
Interacțiunea radiațiilor ionizante și neionizante cu materia organică, Cristalografie, Geofizică internă, 
Metode spectroscopice de analiză, Predarea și învățarea fizicii cu ajutorul calculatorului, Metodica 
predării fizicii; Caracterizarea sistemelor fizice complexe, Arheometrie.  
-Activități de cercetare pe bază de contract / grant. Domenii principale de cercetare: caracterizarea 
materialelor prin metode cu raze X; obținerea unor materiale folosind metode chimice.     
-Activități de promovare a facultății și a fizicii în rândul elevilor din învățământul preuniversitar prin 
vizite în licee, elaborare de subiecte pentru concursuri de fizică ale elevilor, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Fizică, Bd-ul V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, 
România 



 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar și cercetare științifică 
  

Perioada  Martie 1988 – Septembrie 1992 
Funcţia sau postul ocupat Fizician 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de cercetare pe bază de contract (proiectare și realizare tun electronic și anod pentru 
generator de radiații X cu anod rotativ; ecrane fluorescente pentru radiații X);  
Activități didactice cu studenții (cursuri, seminarii și laboratoare la disciplinele Mecanică și Fizică 
generală). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Fizică, Bd-ul V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar și cercetare științifică 
  

Perioada Septembrie 1979 – Martie 1988 
Funcţia sau postul ocupat Profesor în învățământul preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice cu elevii (lecții de fizică; pregătirea elevilor pentru olimpiadă );  
Activități extrașcolare cu elevii (cercuri de fizică, fotografie, speologie). 

Numele şi adresa angajatorului Școala Generală nr. 4, Str. V. V. Delamarina nr. 21, Lugoj, județul Timiș 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 17 iunie 2013 – 21 iunie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat Nr. 235/6.434/21.06.2013  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de reciclare nivel 2 “Securitate radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante” în 
domeniul/specialitatea GR/AFX 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Național de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), Centrul de 
Pregătire și Specializare în Domeniul Nuclear, București 

  

Perioada martie 2013 – aprilie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de competențe POSDRU/86/1.2/S/56872 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Membru în grupul țintă din cadrul proiectului „Comunitatea virtuală universitară pentru știință, 
tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale”. Am participat la cursurile ”Brevetarea 
invențiilor în Romania și UE” și ”Jurisprudența actuală în domeniul proprietății intelectuale”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Bd-ul V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, România 

  

Perioada 18 noiembrie 2011 – 1 august 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare POSDRU/21/1.5/G/13798 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Membru în grupul țintă din cadrul grantului „Școala doctorală în sprijinul cercetării în context 
european”. Am audiat prelegeri privind diverse domenii și metode de interes pentru cercetarea 
doctorală actuală, am participat la o conferință internațională și la un stagiu de cercetare într-o 
instituție de învățământ superior din străinătate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Bd-ul V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, România 

  

Perioada 18 iunie 2008 – 22 iunie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Școala de vară “Structure Determination from Powder Diffraction Data“. Cursuri și aplicații practice în 
domeniul difracției radiațiilor X pe pulberi, utilizând echipamente de difracție de laborator și radiație de 
sincrotron. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Paul Scherrer, Villigen, Elveția 

  

Perioada 1997 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în domeniul Fizică, distincția CUM LAUDE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: "Contribuții la investigarea unor sisteme nanocristaline preparate pe cale 
umedă" 



 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București 

  

Perioada Septembrie 2002 – septembrie 2003 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Sudii Postuniversitare de Specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea ”Utilizarea izotopilor radioactivi” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Fizică 

  

Perioada Octombrie 1975 – iulie 1979 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență în Fizică, specializarea Fizică. La absolvire am primit din partea conducerii 

facultății recomandarea ”Propus pentru cercetare științifică”.  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Titlul lucrării de licență: ”Ciocniri elastice între ioni grei” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Fizică 

  

Perioada Septembrie 1971 – iunie 1975 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secția Reală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic ”C. Brediceanu”, Lugoj, județul Timiș 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  B2 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Engleza  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale -Capacitate de comunicare (dobândită în activitatea de cadru didactic) 
-Spirit de echipă (dobândit pe parcursul activității în diverse echipe de cercetare) 
-Capacitate de adaptare la medii multiculturale (am participat la diverse conferințe internaționale și am 
efectuat mai multe vizite și stagii în laboratoare de cercetare din străinătate) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Experiență în managementul proiectelor de cercetare științifică 
-Leadership: în prezent sunt resposabil al Laboratorului pentru Determinări Cristalografice pe Corp 
Solid de la Facultatea de Fizică 
-Secretar al filialei din Timișoara a Societății Române de Fizică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Operarea difractometrelor cu radiații X dedicate studiului materialelor policristaline (pregatirea 
probelor, manevrarea echipamentului, achiziția și prelucrarea datelor). 
-Folosirea aparaturii din laboratoarele didactice de fizică (nivel preuniversitar și universitar) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-Sisteme de operare: Windows  
-Procesoare de text: Microsoft Office, Adobe Acrobat Pro Extended   
-Soft științific: Origin, Paraview, Matlab, Comsol, FlexPDE, Mathematica  
-Grafică pe calculator: Corel Draw 
-Programare: Fortran, Basic, Pascal 

  



 

Competenţe şi aptitudini artistice -Desen tehnic și desen artistic 
-Fotografie  

  

Alte competenţe şi aptitudini -Arheometrie 
-Speologie 

  

Informaţii suplimentare -Membru al Societății Române de Fizică și al Societății Române de Arheometrie. 
-Brevet de invenție OSIM, Nr. 123568; Titlul invenției ” Metodă de obţinere a pulberii spinelice, 
MgAl2O4”; Inventatori: R. Ianoş, I. Lazău, C. Păcurariu, P. Barvinschi; Data eliberării: 30.10.2013. 
-Stagii de cercetare în străinătate: (1) CRMD (Centre de Recherche sur la Matiere Divisee), 
Universitatea din Orleans, Franta, 10.10.1993 – 27.02.1994 ; (2) Laboratoire SIMAP-EPM, UMR 
CNRS-Grenoble INP-UJF, No. 5266, Grenoble, Franta, 01 - 31.07.2012. 
- 54 de articole publicate în reviste cotate ISI; factor Hirsh = 13 și aprox. 530 citări (fără autocitări), 
conform Web of Science. 
-Membru în echipele de cercetare la 8 granturi CNCSIS, CEEX sau PN2 și responsabil partener UVT 
la 1 grant CEEX și 1 grant PN2. 
-Autor / coautor la 2 cărți și 1 capitol de carte publicate și un curs universitar în format electronic.  

  

Anexe  
- Plan Managerial. 
 

 
 
Timișoara, 31.05.2017                                                                                                                 Conf. dr. Paul Constantin BARVINSCHI 

                                                                                                                               
 

 
 
 


