Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Sin Teodora

Adresă

Str. Șoldanului, Nr. 89, Sector 4, București

Telefon

0744 483 846

E-mail

teodora_sin@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

03.09.1987

Sex

Feminin

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/

2012 - prezent
student-doctorand
-

competențe profesionale dobândite

metode noninvazive de monitorizare a populaţiei de lupi din Romania, studiul şi
modelarea distribuţiei speciei, studiul şi modelarea distribuţiei şi favorabilităţii
habitatelor, ameninţări la adresa populaţiei de lupi

-

complexe ecologice socio-naturale: concepte, modelare şi mijloace de investigare
şi gestionare

-

capitalul natural: diversitatea biologică si ecologică; funcţii, resurse şi servicii;
evaluare economică

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti - Departamentul de Ecologie
Sistemică şi Dezvoltare Durabilă, Şcoala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul
Ecologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009 - 2011
student/ analist de mediu

Disciplinele principale studiate/

-

conservarea biodiversităţii, gestiunea ariilor protejate

competențe profesionale dobândite

-

evaluarea multicriterială a mediului

-

modificări globale ale mediului

-

strategii de reabilitare a mediilor degradate

-

marketing şi comunicare în probleme de mediu

-

audit de mediu

-

GIS, statistică, geostatistică

-

analiza pluridisciplinară a peisajului natural, modelarea structurală a peisajului,
dinamica peisajelor rurale şi urbane

Numele și tipul instituției de

Facultatea de Geografie, Universitatea din București, Master – Evaluarea integrată a

învățământ / furnizorului de formare

stării mediului

Nivelul în clasificarea națională sau

ISCED 5A

internațională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2006 - 2009
student/ geograf

Disciplinele principale studiate/

-

biogeografie; geografia mediului; zone şi arii protejate;

competențe profesionale dobândite

-

cartografie cu elemente de topografie;

-

hidrologie şi limnologie;

-

geologie generală;

-

geomorfologie; riscuri geomorfologice;

-

pedologie; riscuri pedologice;

-

teledetecţie; tehnici de analiză a datelor geografice

Numele și tipul instituției de

Facultatea de Geografie, Universitatea din București

învățământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

ISCED 5

internaţională

Perioada

2006 - 2009

Calificarea / diploma obţinută

student/ Certificat de absolvire a Modulului Psiho-pedagogic I

Disciplinele principale studiate/

Pedagogie; Psihologie educaţională; Didactica geografiei; Managementul clasei de elevi

competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

Perioada

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru Pragătirea
Personalului Didactic (Zi), Universitatea din Bucureşti

2002 - 2006

Calificarea / diploma obţinută

elev / diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate/

Filologie – intensiv franceza

competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de

Liceul de Metrologie „Traian Vuia”, București

învățământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 4

Experienţa profesională
Colaborări/ voluntariat

-

2012, septembrie - prezent – Studiul mamiferelor de pe teritoriul Parcului natural
Putna-Vrancea; inventariere si cartare specii faună salbatică

-

2010 - prezent; voluntar/ membru echipa de cercetare; Asociaţia pentru
Conservarea Diversităţii Biologice


LIFE+ Nature „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea
populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali
-

identificarea habitatelor favorabile, utilizate de către ursul brun;
identificarea şi monitorizarea bârlogurilor, monitorizarea conflictelor omurs, activități de conștientizare și promovare cu privire la necesitatea
conservării ursului brun şi modalităţi de evitare a conflictelor ; alte
activități prevăzute în cadrul proiectului



"SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în Romania a
Reţelei Natura 2000"
-

studiu privind evaluarea speciilor şi habitatelor – observaţii şi evaluări în
teren privind distribuţia spaţială şi densitatea speciei Lutra lutra, în cadrul
sitului Natura 2000 RO SCI Pădurea Repedea-Bârnova; studiu privind
evaluarea detaliată a impactului antropic asupra stării de conservare a
speciei Lutra lutra



„Pe urmele carnivorelor mari din Rezervaţia naturală Tişiţa”, în cadrul
programului „Spaţii verzi” – realizare poteca tematică



“Elaborarea planului de managemnt în aria naturala protejată Balta Cilieni –
Băileşti“ – inventarierea speciilor de flora si fauna din cadrul ariei protejate



“Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei” – identificarea
habitatelor favorabile utilizate de către ursul brun.

-

2009, octombrie – Voluntar, participarea la organizarea ediției a XI-a a Seminarului
Național „Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător”, organizat de Centrul
Carpato – Danubian de Geoecologie

-

Simpozioane/ stagii de -

2012; Centrul de Limbi Străine al Unversităţii din Bucureşti; Certificat de
Competenţe lingvistice – limba engleză - Nivel C1

pregătire / alte informaţii
relevante

2008 – Voluntar în cadrul ONG-ului Terra Ecologica

-

2012, 16-18 martie, Buşteni; Stagiul de perfecţionare în domeniul studiului zăpezii şi
al avalanşei; coordonatori: Dan Silviu Vasilescu (Clubul Alpin Român), Anca Victorina
Munteanu (Universitatea din Bucureşti)

-

2011, 4-10 iulie; Parcul Naţional Retezat; Ecoturism – metode de investigaţie şi
analiză ce stau la baza amenajării ecoturistice a unui parc naţional; coordonator:
Lect. univ. dr. Mioara Clius, Universitatea din Bucureşti

-

2011, 25-27 Martie; Bucureşti; participarea la a XVII-a ediție a Simpozionului
Studenților Geografi, cu studiul: “Utilizarea tehnicilor GIS în evaluarea calităţii

aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici”
-

2010, mai; Parcul Natural Porţile de Fier; Analiza arealului utilizat de ţestoasa lui
Hermann (Testudo hermanni) în relaţie cu complexitatea habitatului, coordonator:
Conf. univ. dr. Laurenţiu Rozylowicz, Universitatea din Bucureşti

-

titlul lucrării de disertaţie: Utilizarea habitatelor de către ursul brun (Ursus
arctos) – Studiu de caz: judeţul Vrancea

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

Româna
Engleza, Franceza

Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbire

Scriere

Limba engleză

C1

C1

C1

Limba franceză

B1

A2

B1

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

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- utilizarea pachetului de programe Microsoft Office
- utilizarea instrumentelor de analiză spaţială şi cartografie - ArcGIS; Global Mapper; Idrisi
- utilizare instrumente de analiza statistică
- cunoștințe de bază în utilizarea softurilor de grafică - Adobe Photoshop; CorelDraw

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby: trekking, alpinism şi escaladă, fotografia

