Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

ILIU, LIANA

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

liana_iliu@yahoo.com
Română
30.10.1959
F

Locul de muncă vizat / Logistic pentru UAUIM, în cadrul proiectului EDUCAŢI 2 – Excelenţă Doctorală
Domeniul ocupaţional Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2
Experienţa profesională 19 ani în învăţământul universitar, practică în proiectare
Perioada
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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oct. 2001–prezent / oct. 1991-sept. 2001
lector universitar (Departamente Sinteză de Proiectare/Bazele Proiectării; Studii de Licenţă –
Facultatea de Arhitectură; Colegiul de Arhitectură şi Interior/Colegiul de Arhitectură şi Urbanism) şi
arhitect liber profesionist /
asistent universitar (Departamentul Sinteză de Proiectare)
elaborarea de teme, programe şi documentaţii; îndrumare proiecte de atelier şi cursuri de Teoria
proiectului de arhitectură; cursuri şi seminarii de IT-CAD; responsabil cu cercetarea în departamentele
unde am funcţionat; membru în comisiile de disertaţii; membru în comisiile tehnice de admitere la
facultate; membru al Comisiei de etică a Universităţii; secretar ştiinţific al Şcolii Doctorale a UAUIM; o
permanentă activitate de cercetare, finalizată în publicaţii /
îndrumare proiecte de atelier şi seminarii IT-CAD
UAUIM, str. Academiei 18 – 20, Bucureşti, 010014, România
învătământ superior
apr. 1990–sept. 1991
arhitect proiectant
elaborarea de proiecte de arhitectură
Institutul de Proiectare ,,Carpaţi’’ Bucureşti (Regia Autonomă ,,Carpaţi Proiect’’ Bucureşti), str. Ştirbei
Vodă nr. 43, Bucureşti /
Agenţia de proiectare HAX Bucureşti, str. Andrei Mureşanu nr. 18A, Bucureşti
proiectare de arhitectură
oct. 1986-1988 / 1988-mart. 1990
arhitect /
arhitect proiectant
elaborarea de proiecte de garnituri de mobilier /
elaborarea de proiecte de arhitectură
CPL Bacău /
detaşat în interes de serviciu la Institutul de Proiectare ,,Carpaţi’’ Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate

proiectare în domeniul mobilierului /
proiectare de arhitectură

Perioada

oct. 1978–sept. 1980

Funcţia sau postul ocupat

tehnician proiectant

Activităţi şi responsabilităţi principale

redactare de proiecte

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

IITPIC Bucureşti, Calea Plevnei nr. 137 A, Bucureşti
proiectare

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
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
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
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1993–2000
Doctor în Arhitectură
arhitectură, urbanism –
specializare în domeniul locuirii
UAUIM, Bucureşti, România / diverse universităţi din Belgia (Katholieke Universiteit Leuven - Centre
R. Lemaire pour la Conservation şi Institut Supérieur d'Architecture La Cambre, Bruxelles)
nu deţin informaţii
apr. –mai 1998
cercetare şi experienţă practică
aprofundarea temelor colaterale subiectului tezei de doctorat, în speţă conceptul de ,,Oraş-grădină’’
(în cadrul programului TEMPUS cu tema ’’International Network in Architectural Education towards the
Integration of the Romanian Cultural Heritage’’ – INAE)
Katholieke Universiteit Leuven - Centre R. Lemaire pour la Conservation, Leuven, Belgia
nu deţin informaţii
apr. 1997
experienţă practică
studierea metodelor de gestiune universitară şi a documentelor (în cadrul programului TEMPUS
2072/1996-1998)
Institut Supérieur d'Architecture La Cambre, Bruxelles, Belgia
nu deţin informaţii
mart.–iun. 1992
experienţă didactică practică
îndrumare a atelierului de proiectare de arhitectură (în cadrul unui program TEMPUS–JEP, cu
tematica ’’La formation des formateurs’’)
École d'Architecture Paris – Belleville, Paris, Franţa; Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de
Wallonie, Liège, Belgia
nu deţin informaţii

Perioada

oct. 1980–iun. 1986

Calificarea / diploma obţinută

diploma de arhitect

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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studii complexe de: arhitectură, sistematizare, design
Institutul de Arhitectură ,,Ion Mincu’’ Bucureşti, România
nu deţin informaţii
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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

1974–1978 /
1966-1974
diploma de bacalaureat
studii liceale /
studii primare şi gimnaziale
Liceul ,,George Coşbuc’’ Bucureşti /
Şcoala Generală nr. 23 – ,,Sf. Silvestru’’, Bucureşti, România
nu deţin informaţii

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

Româna

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

C1

utilizator
experimentat

C2

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

Engleza

C1

utilizator
experimentat

C2

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

C1

utilizator
experimentat

Italiana

B1

utilizator
independent

C1

utilizator
experimentat

A1

utilizator
elementar

A1

utilizator
elementar

B1

utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

în virtutea exercitării profesiei, puterea de a comunica concis, spiritul de colaborare şi respectul faţă de
persoană s-au dezvoltat progresiv, mai ales datorită contactului permanent cu generaţiile tinere
în calitate de conducător de atelier de proiectare, de cadru didactic, dar şi datorită responsabilităţilor
colaterale primite în UAUIM, latura organizatorică a căpătat o pondere din ce în ce mai însemnată,
respectiv abilităţile manageriale
profesia aleasă sensibilizează în această direcţie, aptitudinile tehnice evoluând în timp
fiind preocupată de acest domeniu încă din 1993, şi în calitate de instructor la Autodesk Training
Center (din cadrul UAUIM, Bucureşti), am dobândit cunoştinţe în următoarele programe: AutoCAD,
Architectural Desktop, MS Office, OpenOffice, Adobe Photoshop, sisteme de operare, Architrion
preocupare pentru activitatea teatrală şi în domeniul filologiei
nu este relevant
nu

Informaţii suplimentare nu este cazul
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