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Informaţii personale  

Nume / Prenume Burcoveanu Ioana Ruxandra 
Adresă Str. Străpungere Silvestru, nr. 8, bl. CL20, ap. 25, cod 700006, Iași, ROMÂNIA 
Telefon  Mobil: +40 721214508 
E-mail ioana.burcoveanu@gmail.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 23.09.1982 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din octombrie 2007 până în septembrie 2011 
Funcţia sau postul ocupat Doctorandă cu frecvenţă - Specializarea „Patologie chirurgicală” 

Titlul tezei de doctorat: „Patologia corneei și a tractusului uveal la carnivore domestice” 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 

Medicină Veterinară 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică în cadrul disciplinelor de Propedeutică chirurgicală și anesteziologie, 

Patologie și clinică chirurgicală, Oftalmologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară 
Iaşi  
Activităţi de cercetare în baza temei de doctorat şi alte teme conexe (Clinică şi terapie 
veterinară)  
Participare la manifestări ştiinţifice  

 

  

Educaţie şi formare  

Perioada De la 01 martie și până la 30 aprilie 2010 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Oftalmologie veterinară – animale de companie, stagiu de perfecționare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centre Hospitalier Universitaire Veterinaire Alfort – Ecole Nationale Veterinaire Alfort, Franța 

  

Perioada Din octombrie 2007 până în februarie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea “Clinică şi terapie veterinară”, Titlul lucrării de disertaţie: „Patologia corneei la 
carnivore domestice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Medicină Veterinară 

  

Perioada Din septembrie 2005 până în iunie 2006 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Bursă Socrates Erasmus, Grant de mobilitate studențească 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ecole Nationale Veterinaire Alfort, Maisons- Alort, Franța 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Burcoveanu Ioana Ruxandra  

 

 

Perioada Din octombrie 2001 până în iunie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea “Medicină veterinară”, Titlul lucrării de disertaţie: „Aspecte morfologice ale nefritelor 
la câine” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de 
Medicină Veterinară 

  

Perioada Din septembrie 1997 până în iunie 2001 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național, Iași 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent 

Limba franceză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Putere de muncă 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită în urma stagiilor efectuate în Franța 
Bună capacitate de comunicare dobândită ca urmare a experienței în Clinica chirurgicală a Facultăți 
de Medicină Veterinară, Iași 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Spirit de iniţiativă și organizatoric, abilități de lucru în echipă  
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™); 
 

  

Permis(e) de conducere Dețin permis de conducere categoria B, din 2002 
  

Informaţii suplimentare Beneficiară a unei burse CNCSIS, tip BD – Burse doctorale 
 
Membră în colectivul de cercetare al proiectului PN II 42145/1.10.2008 – ”Evaluarea factorilor de risc 
în producerea fistulelor digestive externe postoperatorii şi impactul asupra managementului terapeutic 
pre- şi postoperator”; Responsabil proiect la partener4: Șef lucr. dr. Fântânariu Mircea; UȘAMV – Iaşi 
 
Membră a Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România (AGMVR), din 2007 până în prezent 
 
Membră a Asociației Medicilor Veterinari pentru Animalele de Companie (AMVAC), din 2008 până în 
prezent 

  

Anexe Lista de lucrări științifice publicate, ca prim autor sau în colaborare, din perioada 2007 – 2011. 
 


