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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  MIHĂESCU CAMIL GEORGE 

Adresă  ANIȘOARA ODEANU 13  300779 TIMIŞOARA, ROMÂNIA 

Telefon  0040 723377173 

Fax   

E-mail  camil.mihaescu@e-uvt.ro 

 

Naţionalitate  ROMÂNĂ 
 

Data naşterii  22 APRILIE 1975 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)   1998-1999  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte, Catedra Arte decorative,  

str. Oituz, nr. 4, Timişoara  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Învăţământ universitar artistic 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 seminar, laborator  

• Perioada (de la – până la)  1999 - 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Tibiscus, Facultatea de Design, Daliei 1A, Timișoara 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Învăţământ universitar artistic 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 seminar, laborator 

• Perioada (de la – până la)  2000 - 2008 

• Numele şi adresa angajatorului  Editura Augusta, Lascăr Catargiu, Timișoara 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Graphic design 

• Funcţia sau postul ocupat  designer 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Realizare design grafic pentru toate materialele produse de editură 

• Perioada (de la – până la)  2005-2013 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte și Design, DAA, str. Oituz, nr. 4, 
Timişoara  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ universitar arte vizuale 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Curs, seminar, laborator, practică de specialitate, îndrumare lucrări de licență și dizertație 
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• Perioada (de la – până la)  2013 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte și Design, DAA, str. Oituz, nr. 4, 
Timişoara  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ universitar arte vizuale 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Curs, seminar, laborator, practică de specialitate, îndrumare lucrări de licență și dizertație 

 

 
Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

  

 

2007-2009 

Speed Design, Calea Martirilor 97, Timișoara 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Publicitate, design grafic 

• Funcţia sau postul ocupat  manager 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Realizare material publicitar  

 
Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 
 2011-2015 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte și Design, DAA, str. Oituz, nr. 4, 
Timişoara  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ universitar arte vizuale 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de Departament 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Organizare și management Departamentul Design și Arte Aplicate 

 

 

 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  2004-2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte și Design, IOSUD 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Titlul de doctor în artele vizuale cu teza Graphic design-ul între propagandă 

apologică şi determinare tehnologică 

• Numele calificării primite  Doctor în arte vizuale 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  1993-1998  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte, secția Design  

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
 Diplomă de licență în arte vizuale 

• Numele calificării primite  Licențiat 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 
  

• Perioada (de la – până la)  1989-1993   
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Liceul de Arte Plastice Timișoara 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
 Secția design 

• Numele calificării primite  Diplomă de bacalaureat 

   

 


