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Informaţii personale  

Nume / Prenume Schvab Andrei Csaba 

  

Telefon(oane) 021 313 84 10 

Fax(uri) 021 313 84 10 

E-mail(uri) Andrei.schvab@yahoo.com 

  

  

  

  

  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

Perioada 

(de la - pana la) 

2008-prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din București, Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii 

Teritoriale (CICADIT) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

cercetare 

Funcţia sau postul ocupat          Asistent cercetător, cercetător științific 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Realizarea studiilor de specialitate și de expertiză 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

Perioada 

Numele şi adresa angajatorului     

2012-prezent 

 Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (profesor asociat) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ superior 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

 Predarea cursului de Sisteme Teritoriale la Masterul de Amenajarea Teritoriului și 

Dezvoltare Regională și Masterul de Mobilitate Urbană 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

Perioada (de la - până la)         

 

 

 

2009-2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

   Universitatea din București 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Geografie economică, Geografie Urbană, Geografie Regională/ elaborarea de studii 

științifice 



Tipul calificării/diploma obţinută 

            

Doctor în domeniul Geografie 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

Perioada (de la - până la)         

 

 

2008-2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Universitatea din București 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

 
       

Geografie regională și urbană 

 

Diplomă de Master 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada (de la - până la)         

 

 

2004-2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Universitatea din București 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Geografia turismului 

Tipul calificării/diploma obţinută            Diplomă de Licență 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 
Aptitudini și comportamente 

personale 

Dobândite in cursul vieții și carierei 

dar care nu sunt recunoscute 

neapărat printr-un certificat sau 

diplomă 

 
Limba maternă 

Limbi străine cunoscute        

(citit, scris, vorbit) 

Studii superioare 

 
 
 
 Practicant activ de sport 

 Perseverent,  

 Dispus spre efort 

 Discret 

 Loial 

 

 
 Română 

 Engleză C1-C1-C1 

 Franceză B2-B1-A2 

 Italiană B2-B1-B2 

 Germană B1-B1-B1 

 Maghiară A1-A1-B1 



Aptitudini şi competenţe sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi 

o poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o 

activitate în care munca de echipă 

este esenţială. (de exemplu cultură, 

sport etc.) 

 

Provin dintr-o familie multi-etnică. 

  Spirit de echipă pronunțat 

  Empatic 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi activitatea altor persoane, 

proiecte şi gestionaţi bugete; la 

locul de muncă, în acţiuni voluntare 

(de exemplu în domenii culturale 

sau sportive) sau la domiciliu.      

 

 

 

Fost vicepreședinte al Asociației Studenților Geografi (2007-2008) 

 
 Responsabil al departamentului de evenimente și logistică în cadrul ONG-ului Tineretul 

Ecologist Român (TER) (2007-2009) 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice     

(utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini etc.)        

 

Utilizator cu cunoștințe medii în folosirea calculatorului. 

Fotograf 

  

Permis(e) de conducere                  Da, cat. B 

  

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior                               

  

 Arbitru de fotbal certificat de FRF, categoria a II-a 

 

  

            INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, 

referinţe etc.) 

  

ANEXE Lista de publicatii, Lista proiecte,  

 

04.03.2013 

 

 

 


