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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume KOVACS IOZSEF 

Adresă 

Telefon 0723193455 

Fax(uri) 

E-mail kovacsi@mail.com 

Naţionalitate Maghiară ( cetatenie Romana ) 

Data naşterii 22. 01.1945

Sex masculin 

Experienţa profesională 

Perioada 1993-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Sef de catedra 1996-2005; Prodecan la Facultatea de Inginerie Mecanica si 
Electrica 2005-2010, Profesor-conducător de doctorat 2001 - prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice, activitate de cercetare stiintifica, conducator de doctorat din 2001,coordonare granturi 
si proiecte de cercetare nationale si internationale, organizare manifestari stiintifice locale sau nationale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Petrosani, Str. Universitatii, nr.20, cod. 332006, Jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare, conducere activitate de doctorat. 

Perioada 1990-1993 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar, Adj. Sef de catedra 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice, activitate de cercetare stiintifica,coordonare granturi si proiecte de formare 
profesionala , organizare manifestari europene 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petrosani, Petrosani, Str. Universitatii, nr.20, cod. 332006, Jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare, coordonare proiecte de cercetare 

Perioada 1976-1990 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari, Doctorand 1972-1980 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice, activitate de cercetare stiintifica, activitate de proiectare in domeniul utilajelor 
tehnologice. 
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Numele şi adresa angajatorului Institutul de Mine - Universitatea din Petrosani, Petrosani, Str. Universitatii, nr.20, cod. 332006, Jud. 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare, proiectare 

Perioada 1971-1976 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice, activitate de cercetare stiintifica, coordonare proiecte de diploma, indrumare activitate 
stiintifica studenteasca si practica in productie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Mine din Petrosani, actualmente Universitatea din Petrosani, Petrosani, Str. Universitatii, 
nr.20, cod. 332006, Jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, cercetare, coordonare proiecte de diploma, indrumare activitate stiintifica studenteasca 

Perioada 1968-1971 

Funcţia sau postul ocupat Asistent stagiar  

Activităţi şi responsabilităţi principale asistent stagiar la Catedra de Masini Miniere de la Facultatea de Electromecanica Miniera 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Mine din Petrosani, actualmente Universitatea din Petrosani, Petrosani, Str. Universitatii, 
nr.20, cod. 332006, Jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica aplicativa, cercetare stiintifica si indrumarea practicii studentilor in productie 

Educaţie şi formare 

Perioada Februarie 1972 – iunie 1980 

Calificarea / diploma obţinută Doctor-inginer in specializarea Utilaj minier si mecanizarea minelor. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, tehnologii neconventionale/ Competente in cercetare stiintifica interdisciplinara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petrosani (Universitatea din Petrosani ) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctoral 

Perioada  Septembrie 1963 – iunie 1968 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer in profilul electromecanic, Specializarea Electromecanica Miniera 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, de cultura generala tehnica, economice si manageriale/ Competente ingineresti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine din Petrosani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare de lunga durata 

Limbi străine cunoscute Germană, Franceză, Maghiara si Rusă 

Competenţe şi abilităţi sociale 1998-prezent - membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din Romania; 
1996-prezent - membru in Fundatia Internat. Masinile Miniere pentru Progresul Tehnic; 
2000-prezent – membru in Societatea de Geologie, Resurse si Mediu ( SoGeReM )  
2009-prezent – membru in Asociaţia Română de Mecanica Ruperii 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2005-2010: Prodecan cu probleme de invatamant a Facultatii de Inginerie Mecanica si Electrica; 
Incepand cu 1993 am fost membru in Comisia 3 Energie si resurse al Colegiului Consultativ al 
Ministerului Cercetarii si Tehnologiei; 2007-2010: membru in Consiliul National de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor si Certificatelor Universitare-Comisia 31- Mine, Petrol si Gaze; Expert evaluator la CNCSIS. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  autor şi coautor a 10 cărţi;

 264 publicaţii ştiinţifice la conferinţe sau reviste ştiinţifice;

 87 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale sau în publicaţii şi
reviste de circulaţie internaţională;

 8 invenţii, dintre care 2 distinse cu medalia de argint la Bruxelles, 2003;

 91 de contracte ştiinţifice.




