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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Lukács Edit 

   

    

E-mail(uri)  Edit.lukacs@ugal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii  
  

   
  

  

Experienţa profesională  
  

Experiență managerială  
 

Perioada Aprilie 2012 – Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Decan Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezintă facultatea în raport cu tertii si răspunde de managementul acesteia. Aplica hotararile 
Senatului universitar, ale Consiliului de Administratie si ale Rectorului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunarea de Jos Galati, str. Domneasca, nr.47, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de coordonare și control; activități didactice și d cercetare 

Perioada  Februarie 2008 -  aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan pentru Relații Internaționale și studenții la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 
Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator departamental pentru mobilitati studenti si cadre didactice; responsabil cu relatiile 
internationale in cadrul facultatii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Galati, str. Domneasca, nr.47, 800008 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de îndrumare și monitorizare a mobilităților ERASMUS ale studenților; activități didactice și 
de cerctare 

Experiență didactică și de cecetare  

Perioada 2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinelor Managementul resurselor umane, Management general, Management 
comparat, Comportament organizational, Etica in afaceri, Managementul performanței, Modern 
Approaches to Human Resources Management 
Sef colectiv Management 
Responsabil program de master Economics and Busines Administration (2013 – prezent) 
Responsabil program de licenta Management ( 1995 – 2016) 
Responsabil program de master Strategii și olitici manageriale (din 2017 – prezent) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunarea de Jos Galati, str. Domneasca, nr.47, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice și de cercetare; activități de perfecționare profesională 
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Perioada 1993 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predă disciplinele Managementul resurselor umane, Management general, Management comparat 
Marketingul serviciilor  
Sef colectiv Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunarea de Jos Galati, str. Domneasca, nr.47, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice și de cercetare; activități de perfecționare profesională 

Experiență ca specialist 
practician 

 

Perioada 1987 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de planificare si analiza a costurilor intreprinderii, intocmirea de dari de seama statistice; 
fundamentarea si analiza cheltuielor indirecte ale intreprinderii 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Navigatie Fluviala NAVROM Galati, str. Portului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector de activitate: transporturi 

Perioada 1980 - 1987 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea costurilor pentru uzina Otelarie LD3, analiză costuri 

Numele şi adresa angajatorului Combinatul Siderurgic Sidex Galati (actualul Arcelor Mittal),str Smardan; Serviciul Planificare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector de activitate: Metalurgie 
  

Educaţie şi formare  

Perioada  1995 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele principale studiate: Management general, Managementul resurselor umane, Psihologia 
muncii. 
Titlul tezei de doctorat: Evaluarea performantelor profesionale-componenta a managementului 
resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I. Cuza” Iași 

  

Perioada  1976 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută  Licență in Stiinte Economice, specializarea Economia industriei,construcțiilor și 
transportrurilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Disciplinele principale studiate : Analiza activitatii economice a intreprinderilor; Organizarea si 
planificarea unitatilor economice indistriale; Marketing si aprovizionare; Economia si organizarea 
ergonomica a muncii; Drept; Economia, organizarea si planificarea in transporturi; Matematici aplicate 
in economie; Economia industriei; Contabilitate; Finante-credit; Statistica; Economie agrara; 
Tehnologie; Economie politica; Planificare si prognoza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza” iași 

  

Cursuri și stagii de 
perfecționare 

 

Perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Participation Certificate in the study visit focused on inclusive education 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Schimb de experiență și transfer de bune practici pentru mentoratul educațional al persoanelor cu 
disabilități 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University College of Teacher Education Styria, Gratz, Austria 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Perioada 22 iunie – 26 iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplome de absolvire a cursurilor IBM SPSS Statistic Standard și EVIEWS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizare software SPSS si EVIEWS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

RomsymData în colaborare cu Universitatea Dunărea de jos din Galați 

Perioada  29-30 mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completing Facilitator Training for the FastTrac Plannning the 
Entrepreneurial Venture Program 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inițierea și planificare unei afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Kauffman Fastrac, București 

Perioada  23-24 noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului Evaluarea performanței angajaților 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilități de evaluare a activității angajaților 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Regională de Consultanță în Managementul Resurselor Umane în colaborare cu Colegiul 
Psihologilor din România 

Perioada  11-13 noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului Evaluarea psihologică a personalului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilități de bază în evaluarea psihologică a personalului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Regională de Consultanță în Managementul Resurselor Umane în colaborare cu Colegiul 
Psihologilor din România 

Perioada  13 – 17 iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de paticipare în training „Internaționalizarea învățământului superior” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea activităţii internaţionale : structură aferentă; studenţii in-coming; studenţii out-going; 
mediatizarea oportunităţilor de mobilitate; selecţia şi pregătirea studenţilor pentru mobilitate; 
recunoaşterea creditelor după revenire; suplimentul de diplomă. Exemple de bune practici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universidade do Minho, Braga, Portugalia 

Perioada  Noiembrie 2003 – martie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în cursul de Consiliere și orientare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul carierei; Psihologia personalitatii 
Elaborarea unui plan de cariera 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati în colaborare cu Universitatea Le Havre, Franta 

Perioada  4 – 17 iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de finalizare a stagiului de mobilitate Leonardo da Vinci 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Armonizarea cererii si ofertei de formare profesionala prin dezvoltarea relatiilor universitati-IMM 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ADAST, Bordeaux, Franta 

Perioada  17 – 28 iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de finalizare a cursului: Cultures of Capitalism in Late Modernity 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Antropologie sociala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Central European University, Budapesta, Ungaria 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiara, Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  En C1 En C1 En B2 En B2 En B2 

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

  

Competenţe de comunicare ▪ Abilităţi de comunicare; munca în echipă; empatie; adaptabilitate rapidă în situaţii noi;  capacitate de 
solutionare a problemelor 

  

Competenţe 
organizaționale/manageriale și 

sociale 

Organizarea activităţii unui colectiv; am coordonat elaborarea dosarelor de acreditare şi reevaluare ale 
programelor de studii Management și  Economics and Business Administration. Am indeplinit funcția de 
prodecan pentru relații internaționale și apoi funcția de decan al Facultății de Economie și Administrrea 
Afacerilor. Am fost membru și am coordonat diferite echipe de proiect PHARE, Leonardo da Vinci, 
POSDRU 

    

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- Susținerea de prelegeri în domeniul de specialitate 
- Coordonarea studenților în elaborarea lucrărilor de licență, disertație și a celor de cercetare 
- Realizarea unor studii si cercetări în domeniul managementului resurselor umane 
- Initierea si incheierea de acorduri bilaterale intre Universitatea Dunarea de Jos si universitati din 

tarile UE si din SUA 
- Încheierea de acorduri de colaborare cu mediul de afaceri 
- Consiliere profesională:  

o elaborarea unui plan de cariera, 
o autocunoaștere și identificarea intereselor profesionale ale studenților  
o intocmirea documentelor necesare pentru angajare, 
o  cautarea de oportunitati de angajare,  
o pregatirea pentru interviul de angajare 

  

Competenţe informatice Utilizator independent Microsoft Office, SPSS, Internet 

Atribuţii şi funcţii administrative la 
nivel de departament, facultate şi 

universitate 

- În perioada 2008 – 2012 am îndeplinit funcția de Prodecan pentru relații internaționale  
- În perioada 2012 – 2016 am îndeplinit funcția de decan al facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor 
- În perioada 2002 – prezent îndeplinesc funcția de Șef colectiv Management 
- În perioada 2008 – 2010 am făcut parte din Comisia de calitate la nivelul universității 

Alte competenţe şi aptitudini  Recenzor 
Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Membru al asociaţiilor 
Profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Distincții 

 1.HR Management Club România, Asociația profesioniștilor în resurse umane, www.hr-club.ro 

 2. SAMRO - Societatea Academică de Management din România, www.samro.ro 

 3. SSMAR – Societatea Științifică de Management din România, www.ssmar.ase.ro 

 4. AFER – Asociația Facultăților de Economie din România, membru în Consiliul Academic în perioada 
2012-2016, www.afer.org.ro 

 5. STRATEC - Centrul de cercetare – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, 
http://www.stratec.ugal.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37&lang=en 

 6. Asociația Proeconomica 

 1. In 2010 inclusa in Who is Who in the World 

 2. In 2012 inclusa in Hubners Who is Who- Enciclopedia personalitatilor din Romania 

 3. In 2006  premiul Universitaria pentru lucrarea Managementul resurselor umane 

Activitatea științifică 
 

 - Autor unic al 6 cărți de specialitate (în domeniul managementului resurselor umane și management 
comparat) 

 - Coautor al altor 5 lucrări de specialitate (prim autor al 2 lucrări) 

 - Coordonator al unei monografii, cu colectiv de autori 

 - Autor al 5 studii/capitole în volume colective 

 - Autor al 5 publicații didactice 

 - 2 lucrări ISI și 24 lucrări ISI Proceedings (autor sau coautor) 

 - 12 lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaționale 

 - 23 de lucrări susținute la congrese, conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale 

 - 8 lucrări publicate în reviste de specialitate din România 

 - 31 de citări în cărți sau reviste ISI sau BDI 

  
  

Anexe  Lista proiectelor de cercetare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hr-club.ro/
http://www.samro.ro/
http://www.ssmar.ase.ro/
http://www.afer.org.ro/
http://www.stratec.ugal.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37&lang=en
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ANEXA 
 

LISTA PROIECTELOR DE CERCETARE 

 

Granturi / Proiecte câştigate prin competiţie, naționale - director 

Coordonator de partener Proiect POSDRU/160/2.1/S/132690; Solicitant Asociatia DONIT din Brasov; UDJG partener, “Construieste-ti 
cariera pas cu pas! Consiliere si orientare profesionala pentru elevii din regiunile Centru si Sud-Est” 

Coordinator pentru judetele Galati, Braila, Tulcea si Vrancea în proiectul “Comportamentul managerial in organizatiile din Romania”, 
proiect de cercetare desfasurat de Societatea Stiintifica de Management din Romania prin finantare proprie; 

Granturi / Proiecte câştigate prin competiţie, naționale – membru 
 
Membru in echipa de implementare proiect POSDRU 92/3.1/S/62459; Beneficiar Ernst&Young SRL Bucuresti; partener UDJG; 
periaoada de implementare: noiembrie 2010-noiembrie 2013; “Formare si asistenta in domeniul managerial-antreprenorial pentru mici 
si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din Regiunile Nord-Est, Nord-Vest Centru si Sud-Est” 
 
Membru in consortiu proiect CNCIS, in parteneriat cu ACPART, Universitatea din Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti, 
Comisia Nationala pentru calificarile din profesioanle din Franta, perioada de desfasurare ianuarie – decembrie 2010, “Consortiu de 
validare a calificarilor din domeniul de studii Management” 
 
Consilier vocational proiect POSDRU/90/2.1/S/63742; Solicitant Profoles International SRL Brasov; perioada de angajare in proiect 
octombrie 2012-aprilie 2013; “VIA – Vocatie, interese, autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional” 
 
Membru în echipa de implementare a proiectului “Centru pentru formare si perfectionare in domeniul managementului resurselor 
umane”, Proiect PHARE CFP-MRU 2006/018-147.04.02; Promotor Universitatea din Oradea; Perioada de implementare: decembrie 
2008 – noiembrie 2009 
 

Granturi / Proiecte câştigate prin competiţie, internaționale – membru 
 
“From skills to formative credits: creation of models and tools for the development of common professional standards shared by the 
education-training-work system”, Program Leonardo da Vinci, Conventia 2003/I/03/B/F/PP-15419 2003-2007; perioada de derulare 
2004-2006 
 
Membru în echipa de implementare - Contract de mobilitate Leonardo da Vinci- RO2003/9155EX, Promotor ACPART – partener 
UDJG; perioada de mobilitate 4-17 iunie 2004, la ADAST Franta 
 
“Program de instruire pentru dezvoltarea de abilitati de conducere, organizare si control in directiile: managementul firmei, resurselor 
umane, calitatii. Financiar-contabil si al productiei”, Program PHARE – RO-2002/000-586.05.02.101; promotor Agentia de Dezvoltare 
Regionala 2 Sud Est Braila; partener UDJG; perioada de derulare: decembrie 2004 – noiembrie 2005 
 
“Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca”, Program PHARE – linia de buget 
RO/2005/017-553.04.02; Perioada de derulare: ianuarie 2008-noiembrie 2009 
 
“Dezvoltarea asistentei sociale prin cooperare transfrontaliera”, Contract PHARE –linia de buget RO2006/018-447.01.02.28; Perioada 
de derulare: decembrie 2008-noiembrie 2009 
 

 

 


