Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

PATRAŞ Xenia

Adresa

E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

xenia.patras@gmail.com
ROMANA
16 august 1953
feminin

Locul de muncă vizat / Aria ocupaţională

Universitatea „Apollonia” IASI – Facultatea de Medicină Dentară / profesor
universitar (O.M. nr. 5896/20.12.2010).

Experienţa profesională 1 octombrie 2009 – prezent
Perioada
Profesor univ. dr., Şef de disciplină Farmacologie; Ecofarmacologie,Algeziologie, Membru în
Funcţia sau postul ocupatSenatul Universității,Șef comisie cercetare al Facultății de Medicină Dentară,
Principalele activităţi şi responsabilităţiResponsabilităţi didactice, şef de disciplină, şef plan intern cercetare disciplină, membru în
colective de cercetare interdisciplinare, membru în comisii de atestare, de transfer şi de concursuri,
conducător lucrări de licenţă, conducător colectiv cercetare ştiinţifică, șef laborator integrat
medicină experimentală (LIBMAD)
Numele şi adresa a ngajatorului
Universitatea Apollonia Iasi, str Muzicii nr. 2.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Învățământ

Perioada

Octombrie 2003 – septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ.dr., Secretar Ştiinţific (cancelar) al Facultăţii de Medicină Dentară
Principalele activităţi şi responsabilităţi Responsabilităţi didactice, şef de disciplină, şef plan intern cercetare disciplină, membru în colective
de cercetare interdisciplinare, membru în comisii de atestare, de transfer şi de concursuri, conducător
lucrări de licenţă, conducător colectiv cercetare ştiinţifică. Şef al laboratorului de medicină
experimentală. Director al Oficiului de granturi și proiecte.
Numele şi adresa a ngajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Petre Andrei” Iaşi , Facultatea de Medicină Dentară – Iaşi, str. Gr. Ghica Vodă nr.
13
Invatamant

Perioada Septembrie 1997 – septembrie 2003
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări dr. – disciplinele Farmacologie şi Algeziologie;
Principalele activităţi şi responsabilităţi Responsabilităţi didactice, şef de disciplină, şef plan intern cercetare disciplină, membru în
colective de cercetare interdisciplinare, membru în comisii de atestare, de transfer şi de
concursuri, conducător lucrări de licenţă, conducător colectiv cercetare ştiinţifică. Şef al
laboratorului de medicină experimentală.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Apollonia” IASI – Facultatea de Medicină Dentară - Iaşi, Str. Pacurari nr.11
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada

Octombrie 1997 – decembrie 2002 (studii doctorale)

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de doctor in stiinta, specializarea Medicină, Farmacologie: ”Studiu experimental al acțiunii
miorelaxantelor asupra hipertoniilor”

-Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Farmacologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Generală
Formare continua postuniversitara - Studii doctorale/ PhD
Septembrie 1978 – decembrie 1984 (studii universitare)
Diploma de doctor medic
Medicină generală
U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Generală
Studii universitare

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

ROMANA

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

FRANCEZA B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

ENGLEZA B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilitati de comunicare si de lucru in echipa
Aptitudini organizatorice conforme functiilor de secretar ştiinţific, şef de disciplină, conducător
colectiv cercetare ştiinţifică și manager proiect.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Manager proiect - absolventă a cursului autorizat de Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor din Romania (CNFPA) și acreditae de Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, noiembrie – decembrie, 2009.
Bruxelles - februarie 2010- ROST - documentare pentru accesarea fondurilor structurale
Competență in predarea Farmacologiei, Algeziologiei, Metodologiei cercetării
Cursul de pregătire psihopedagogică, psihologică și metodică a personalului din învățământ,
Modulul III 2005-2006
Cursul psihopedagogic – I.L.M.A. Iași, apr. - iulie 2013.
Profesor asociat la Universitatea de vara ”Vasile Voiculescu” din mai 2005
Cursul postuniversitar de formare a formatorilor cu tema Implementarea algeziologiei în
învăţământul superior Iaşi – octombrie 2001.
”Ecaterina Merica”- Education program in cosmetics- Iași –octombrie, 2013
Competenţă în cercetare ştiinţifică, conducere colective de cercetare
Medic primar MG/MF, competenţă în medicina muncii, competenţă în echografie generală,

-

-

Operare PC, utilizarea programelor MS Word, MS Power Point, Adobe Photoshop

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare
a calculatorului

-

Competenţe şi aptitudini artistice

- categoria B

Permis de conducere

Informaţii suplimentare -

-

-

-

Contribuţii originale
elaborarea unui model experimental original de hipertonie cu ketamină în cadrul tezei de
doctorat intitulată “ Studiu experimental al acţiunii miorelaxantelor asupra hipertoniilor”
utilizarea polifiziografului BIOPAC MP 100 ca metodă modernă de diagnostic în afecţiunile
hipertonice
înfiinţarea şi amenajarea unei biobaze pentru cercetare ştiinţifică şi a Laboratorului de
Medicină Experimentală al Universităţii Apollonia (LEBMAD)
Elaborarea primei monografii din ţară despre miorelaxante: “ Miorelaxantele”, autori Xenia
Patraş şi Ostin C. Mungiu, recenzată elogios de către acad. Prof. dr. Francisc Schneider în
Viaţa medicală nr. 22 din 30 mai 2003.
Introducerea în curricula universitară (în premieră la Facultatea de Medicină Dentară) a
cursului de Algeziologie în perioada 2003-2009
Introducerea în curricula universitară (în premieră la Facultatea de Medicină Dentară) a
cursului de Ecofarmacogenetică începând cu anul universitar 2010
Bursă pentru documentare in Farmacogenetica la Oxford University, St. Hilda’s College,
2006
Brevetarea a două paste de dinţi:
o Pastă dentifrice cu lizozim (Brevet de invenție nr. 122838 )
o Pastă dentifrice cu peloid extract de Nicolina Iaşi (Brevet de invenție nr. 122831)
Elaborarea unei noi forme medicamentoase: pseudorotaxani cu antifungice in contractul de
colaborare cu ICM Petru Poni Iasi
Membru fondator al Societăţii Române de Micologie Medicală şi Micotoxicologie
(SRMMM)
Membru fondator și președinte al Societăţii Române de Medicină Experimentală
Membru în colectivul de redacție al revistei ”Fungi and Mycotoxins” – ISSN 1843-0732
Președinte al Asociației de Algeziologie din România – filiala Iași
Membru ENMat (European Network of Materials Research Centres)
COST Working Group Meeting, Polymer Nanocomposites COST-MP 0701, Bologna, Italy, May
28th, 2008 – Coordonator of the Nanocomposites Polymer Biomedical Applications Department
Nominalizată în “Farmacologi şi toxicologi din România” – Ed. UMF “Gr.T.Popa” Iaşi, 2003.
Nominalizată în Membership directory al IASP (Asociaţia internaţională pentru studiul durerii)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012.
Nominalizată in Enciclopedia personalităților din România Ed. Hϋbners Who is Who ed VI-a,
2011.
Nominalizată in Dictionarul personalităților din România Ed.Anima – Redacția Roumanian
Biographic Institute- București 2013
Diploma de Excelență - 5 mai 2012, Ziua Internațională de Luptă împotriva Discriminării
Persoanei cu Dizabilități.
Diploma de Excelență – 15 XI 2013, Academia Balcanică de Știință, Cultura L ibera și
Dezvoltare Durabilă SOFIA

Anexe -

Octombrie 2014

lista publicatiilor (lucrari stiintifice: 72 din care ISI: 10; carti (4)
lista participarilor la congrese/ conferinte/ simpozioane (110 lucrări comunicate, conferințe)
lista proiectelor de cercetare:
o granturi: europene- 8;
o naționale –CNCSIS-4; PNII -2,
o contracte de cercetare cu finanțare externă -3; cu finanțare internă- 2

Prof.univ. dr. Xenia Patraș

