Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume Has Ioan
Adresă(e) Turda,Str. Lotus nr.6, ap. 26 ,0264-320771, 0744-514978
Telefon(oane) 0264 320771
Fax(uri)

Mobil: 0744-514978

-

E-mail(uri) ioanhas@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Roman
Data naşterii 30.01.1950
Sex barbatesc

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 20..09.1974-prezent,Statiunea de cercetare dezvoltare agricola Turda(asistent cercetare,cercetator
stiintific,cercetator gr.lll, cercetator gr.ll, cercetator gr.l, director tehnic, director)
1.10.2002-1.10.2006,profesor asociat USAMV Cluj- Napoca
1.10.2006-prezent, profesor USAMV Cluj-Napoca
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Profesor universitar ,disciplina de ameliorarea plantelor
Activitati didactice si de cercetare
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca,Str. Manastur nr.3-5
Fac. De Agricultura,Catedra 4 Agromontanologie

Educaţie şi formare
Perioada 1957-1965 Scoala generala Taut Bihor
1965-1969,Liceul teoretic Salonta;
1969-1974,Fac. De Agricultura,Institutul agronomic Cluj-Napoca:
1984-1992,Studii doctorale,USAMV Cluj-Napoca
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Inginer agronom(1974),Doctor in agronomie (1992)
Genetica si ameliorarea plantelor,producerea de seminte
Academia de Stiinte Agricole si Silvice
USAMV Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e) Limba romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleza

B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa
Abilitati de comunicare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice Spirit organizatoric:obtinut prin conducerea unor echipe de cercetare si unei institutii;

Conducerea unor proiecte de cercerare in calitate de direcor de proict si responsabil stiintific
proiect.Director de proiect:Banca Mondiala, CNCSIS, Cercetare de Excelenta.Responsabil stiintific
proiect: PN ll-Parteneriate,Program sectorial MADR.

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta in utilizarea masinilor agricole si acelor pentru campurile experimentale.
Competenţe şi aptitudini de utilizare Folosirea internetului,a programelor Excell,Powerpoint,Word.
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Fotografia.
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Anexe Lista de lucrari 2006-2011.
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