Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Mihaela NICOLAU

Mihaela Nicolau
m.nicolau@univ-danubius.ro
Sexul F | Data naşterii 20/10/1973 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Octombrie 2018 - prezent

Conferienţiar (cadru didactic asociat; poziţie obţinută prin concurs)
Facoltà di Economia „G. Fuà”, Università Politecnica delle Marche, Italia, https://www.econ.univpm.it/
▪ Activităţi didactice la nivelul programelor internaţionale de master, titular curs International banking
(în lb. engleză), programul de master International Economics and Commerce.
https://www.econ.univpm.it/IEC?language=en
http://guide.univpm.it/af.php?lang=lang-ita&af=89595
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Octombrie 2017 - prezent

Conferienţiar (cadru didactic asociat; poziţie obţinută prin concurs)
Dipartimento Economia e Diritto, Università degli Studi di Macerata, Italia,
http://economiaediritto.unimc.it/it
▪ Activităţi didactice la nivelul programelor internaţionale de master, curs Investment analysis and
Financia risk management (modules A & B) (în lb. engleză), programul de master internaţional
International Finance and Economics,
http://economiaediritto.unimc.it/en/International%20Finance%20and%20Economics
▪ http://docenti.unimc.it/mihaela.nicolau#content=teaching
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Martie 2017 - Mai 2017

“Matteo Ricci” Visiting Scholar
Grant de cercetare individual obţinut prin competiţie internaţională, finanţatori Università degli Studi di
Macerata şi Colegiul „Matteo Ricci”, Macerata, Italia
Dipartimento Economia e Diritto, Università degli Studi di Macerata, Italia,
http://economiaediritto.unimc.it/it
▪ Activităţi de cercetare privind Inovarea socială, cu aplicabilitate în domeniul Finanţe
▪ Susţinerea ciclului de seminarii “Derivative markets in the framework of modern economic
environment”, la nivelul Şcolii doctorale şi pentru studenţii masteranzi
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Martie 2016 – Mai 2019

Director executiv (poziţie obţinută prin numire)
Centrul de Cercetare a Dinamicii Socio-Economice în Dezvoltare Durabilă, Universitatea „Danubius”
Galaţi
▪ Coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile de interes ştiinţific ale Centrului.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică

Octombrie 2015 - prezent

Conferienţiar (norma de bază, poziţie obţinută prin concurs)
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Danubius” Galaţi, România http://www.univdanubius.ro/
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, Coordonator program de studii Finanţe şi Bănci IF şi ID
(AA 2018-2019)
▪ Titularul cursurilor pentru ciclul de studii de licentă: Fiscalitate (până în sept. 2016), Buget şi
trezorerie publică (până în sept. 2018), Investiţii directe şi finanţarea lor (AA 2017-2018), Pieţe de
capital, Management bancar (din oct. 2018).
▪ Titularul cursurilor pentru ciclul de studii de master: Managementul riscului financiar-bancar (din oct.
2017), Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere (din oct. 2018), Finanţarea shippingului. Strategii de
investiţii în shipping (în lb. engleză) (din oct. 2018).
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior
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Februarie 2008 – Septembrie
2015

Scrieţi numele şi prenumele

Lector universitar (norma de bază; poziţie obţinută prin concurs)
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Danubius” Galaţi, România http://www.univdanubius.ro/
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, coordonator program de studii Finanţe şi Bănci IFR (AA
2011-2012),
▪ Titularul cursurilor pentru ciclul de studii de licentă: Produse şi servicii bancare (până în sept. 2010),
Economie monetară şi financiară (până în sept. 2010), Fiscalitate, Buget şi trezorerie publică.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Octombrie 2012 – Septembrie
2013

Asistent universitar (cadru didactic asociat; poziţie obţinută prin concurs)
Facoltà di Economia „G. Fuà”, Università Politecnica delle Marche, Italia, https://www.econ.univpm.it/
▪ Activitate didactică; seminarii aferente cursurilor „Economia internazionale” (în lb. italiană) şi
„Macroeconomia” (în lb. italiană)
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Aprile 2011 – May 2011

Invited professor
Facoltà di Economia „G. Fuà”, Università Politecnica delle Marche, Italia, https://www.econ.univpm.it/
▪ Seminarii privind Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială în cadrul cursului “International
Banking”, programul de master International Economics and Commerce.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Februarie 2010 – Aprilie 2010

Cadru didactic asociat
Istituto di Studi per la gestione dell’economia e delle aziende “Adriano Olivetti”, Business School,
Ancona, Italia (http://istao.it/)
▪ Activitate didactică: seminarii Analiza bilanţului bancar , în cadrul cursurilor de specializare pentru
lucrătorii bancari
Tipul sau sectorul de activitate Formare economică post-universitară

Februarie 2005 – Ianuarie 2008

Lector universitar (norma de bază; poziţie obţinută prin concurs)
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, http://feaa.ugal.ro/
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
▪ Titularul cursurilor pentru ciclul de studii de licentă: Instituţii financiar-bancare internaţionale, Produse
şi servicii bancare, Management bancar.
▪ Seminariile cursurilor: Finanţele întreprinderii
▪ Titularul cursurilor pentru ciclul de studii de master: Management financiar - bancar.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Februarie 1999 – Ianuarie 2005

Asistent universitar (febr. 2002 – ian. 2005) (norma de bază; poziţie obţinută prin concurs)
Preparator universitar (febr. 1999 – ianuarie 2002)
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, http://feaa.ugal.ro/
▪ Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
▪ Seminariile cursurilor: Monedă şi credit, Finanţe publice, Management financiar-bancar, Finanţele
întreprinderii.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2007 - 2010

Doctor în domeniul Finanţe cu calificativ Excelent

8

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Economie „G.. Fuà” , Università Politecnica delle Macrhe, Ancona,
Italia
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▪ Activitate de cercetare in domeniul Finanţe, cu accent pe instituţiile şi pieţele financiare şi de
asigurări..
▪ Titlul tezei The Impact of Oil and Natural Gas Prices on Financial Markets Returns in the Long-Run
▪ Data susţinerii publice: Februarie 2011
2006 - 2007

Master în „Managementul programelor şi politicilor europene”

7

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi / Departamentul Internaţional de Studii Europene
▪ Bazele instituţionale ale construcţiei europene; Elemente de legislaţie comunitară; Mecanisme de
administrare a programelor şi politicilor europene. Tehnici de implementare a programelor europene.
1995 - 1998

Licenţă (studii universitare de lungă durată)

6

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, / Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
▪ Specializarea „Marketing – Comerţ”
1992 - 1995

Licenţă (studii universitare de scurtă durată)

6

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, / Colegiul Universitar Economic, de Informatică şi Secretariat
▪ Specializarea „Conducerea unităţilor comerciale şi de turism”
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Italiană

C2

C2

C2

C2

C1

Spaniolă

C2

C2

C1

C1

C1

Germană

A1

A1

A1

A1

A1

Rusă

A1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ bună stăpânire a pachetului de programe Windows Office
▪ bună stăpânire a prgramelor LaTeX, GNU Emacs, Poedit, GRETL
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

▪ Lista publicaţiilor anexată

Proiecte

▪ “Studii de competitivitate ale sectorului intreprinderilor mici si mijlocii in perspectiva dezvoltarii
durabile locale si regionale prin politici economico-financiare “ (STUD_COMP_IMM) - PNCDI,
Programul 4 “Parteneriate”, aria tematica “Cercetare socio-economica si umanista”, Pozitia in cadrul
proiectului: membru in echipa de cercetare a Universitatii “Danubius ” Galati (2008 – 2012)
▪ “Students’ skills development in using new marketing tools in European tourism companies” –
Proiect mobilităţi Leonardo da Vinci, contract noRO/2006/PL97212/S, Pozitia in cadrul proiectului:
coordonator proiect. (2006 – 2007)
▪ “Retea europeana pentru promovarea unui model socio-economic de dezvoltare durabila locala si
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Scrieţi numele şi prenumele

regionala”(EURO_NET_DEVELOP) –Program CEEX, aria tematica “Management si administrarea
afacerilor”, Pozitia in cadrul proiectului: membru in echipa de cercetare a Universitatii “Dunarea de
Jos” (2006 – 2008)
▪ “SMEs Virtual Platform on Agro-Food Sector to Access the Sixth and Seventh Framework
Programme – SPAS. Co-ordination Actions in Stepping up Economic and Technological Intelligence
activities (ETI), Proiect FP6, promotor BESEL S.A. Valladolid, Spania; Pozitia in cadrul proiectului:
membru in echipa de cercetare a Universitatii “Dunarea de Jos”, (2005 – 2007)
▪ „From competence to formative credit: creation of models instruments for the elaboration of common
and shared professional standards of the educational-training-work” Proiect Pilot Leonardo da Vinci,
cod identificare: I/03/B/F/PP – 154/91, promotor Confartigianato Formatzione CNIPA Umbria,
Perugia, Italy ; Pozitia in cadrul proiectului: membru in echipa de cercetare a Universitatii “Dunarea
de Jos”si coordonatorul activitatilor de diseminare, (2003 – 2006)
▪ “The improvement of students competences in human resources domain” Proiect mobilitati
Leonardo da Vinci, cod de identificare: RO/2004/PL 93 058/S; Pozitia in cadrul proiectului: coordinator proiect (2004 – 2005)
▪ “Statistical Indicators for Benchmarking the Information Society” – SIBIS and the extension SIBIS+
(AC project), cod de identificare IST –2000-26276 si IST 2001-3 – promotor: Empirica GmbH
Germania.; Pozitia in cadrul proiectului: activitatea de cercetare pentru WP4, WP5 si WP7. (2001 –
2003)
▪ “Strategii pentru integrarea profesionala a persoanelor excluse de pe piata muncii” Proiect Phare
2000; cod de identificare: RO- 0007.02.02.01.0305; Pozitia in cadrul proiectului: membru in echipa
de cercetare a Universitatii “Dunarea de Jos”, consultant resurse umane, coordonator al activitatilor
de diseminare (2001 – 2003)
Conferinţe

Participări (selecţie)
▪ “The 3rd GRETL International Conference”, 19-21 Iunie, Oklahoma City, OK, SUA, cu lucrarea
Are futures prices influenced by spot prices or vice-versa? A crude oil, natural gas and gold markets
analysis. (2013)
▪ Conferinţa Internaţională “Impactul politicilor fiscale asupra sectorului IMM în contextul unei
dezvoltări durabile”, 10 – 12 Noiembrie 2011, Universitatea „Danubius” Galaţi, Romania, cu lucrarea
Modeling the influence of fiscal, financial and social policies on enterprise’s financial performance
(2011)
▪ The 72nd International Atlantic Economic Conference, 20 – 23 Octombrie, Washington D.C., SUA cu
lucrarea “Influence of oil and natural gas prices on financial markets returns” (2011)
▪ A XIa Conferinţă Internaţională Anuală “Riscul în economia contemporană”, 26-27 noiembrie,
Universitatea “Dunărea de Jos” , Galati, Romania, cu lucrarea Financial markets interactions
between economic theory and practice (2010)
Organizări
▪ Atelier Internațional din cadrul proiectului de cercetare ”Studii de competitivitate ale întreprinderilor
mici și mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale și regionale prin politici economico-financiare”,
20-21 iunie, Universitatea „Danubius” Galați (2011).
▪ Al 2-lea Atelier Internațional din cadrul proiectului de cercetare ”Studii de competitivitate ale
întreprinderilor mici și mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale și regionale prin politici
economico-financiare”, 15-17 noiembrie, Universitatea „Danubius” Galați (2010).
▪ Conferinta Internatională “Role of ICT in Local and Regional Sustainable Development”, 24-25
August , Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (2007).
▪ Conferinta Internatională “Role of ICT in Local and Regional Sustainable Development”, 15-18
Februarie, Universitatea „Babeş –Bolyai” Cluj-Napoca (2007)
▪ Workshop-ul international “Information Society – trends, policies, strategies, 29 -20 august,
Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, (2003)

Distincţii

▪ Elsevier Reviewer Recognition (2015, 2016, 2017)
▪ Premiul UEFISCDI în cadrul Programului Naţional PN-II-RU-PRECISI-9 "Premierea Rezultatelor
Cercetarii – Articole”, 2015

Afilieri

▪ “Associazione dei docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari” - ADEIMF –Via J.F.
Kennedy, 4, 43125, Parma, Italia (din 2008)
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▪ American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203, SUA (din 2011)

Citări

▪ h-Index (SCOPUS) = 1
▪ 38 citări (septembrie 2018) din care:
- 8 citări în reviste ISI cu FI nenul
- 1 în volum publicat de editură cu prestigiu internaţional (Springer)

Cursuri

▪ Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă –ID.,
Parteneriat Universitatea „Spiru Haret”, Academia Comercială Satu Mare, TÜV Austria-România,
(oct. 2013).
▪ Formare în management universitar, modulul „Managementul cercetării”, UEFISCDI – Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului
universitar”. (martie 2011).
▪ Curs de econometrie pentru doctoranzi, Centro Interuniversitario di Econometria, Università degli
Studi di Bologna, Italia, (iunie-iulie 2009)
▪ Cursuri de instruire ȋn tehnologia ID-IFR, Universitatea „Danubius” (25-30.09.2017, 22-26.09.2015,
22-26.09.2014, 23-26.09.2013, 22.09 – 01.10.2012, 22.09-01.10.2011, 29.09-1.10.2010)
▪ Simularea electronică a administrării activităţii economice într-o întreprindere Universitatea „Dunărea
de Jos” Galaţi – Centrul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (Aprilie 2004)
▪ Utilizare soft specializat ECHO pentru testarea şi aprecierea capacităţilor profesionale Parteneriat
Universitatea „Dunărea de Jos” – România , Universitatea Le Havre – Franţa ( Martie 2004)
▪ Elaborarea bilanţului de competenţe profesionale Parteneriat Universitatea „Dunărea de Jos” –
România , Universitatea Le Havre – Franţa (Martie 2004)
▪ Consiliere şi orientare profesională Parteneriat Universitatea „Dunărea de Jos” – România ,
Universitatea Le Havre – Franţa, Absolventul poate acorda servicii de consiliere. (Noiembrie 2003 –
Februarie 2004)
▪ Formare formatori ALMAS – Program de învăţământ deschis la distanţă pentru promotorii de servicii
alternative pe piaţa muncii, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” – Departamentul EducaţieFomare-Programe, Absolventul poate proiecta sau susţine cursuri de formare pentru personalul
centrelor de măsuri active pe piaţa muncii. (Noiembrie 2003)

Certificări

▪ European Foundation Certificate in Banking, Institutul Bancar Român, Bucureşti (2007-2009)

ANEXE
▪ Lista de lucrări
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