DESPRE MINE

Nadejda
Andreev
DATA NAȘTERII:

04/01/1972

Am contribuit la domeniul științelor mediului prin elaborarea de noi cunoștințe și
aplicarea acestora în domeniul protecției mediului. Am comunicat rezultatele
cercetării în reviste științfice specializate, recunoscute la nivel național și
internațional (6 articole științifice în reviste internaționale cu 51 de citații și 5
recomandări, numeroase teze la conferințe naționale și internaționale), recenzent
pentru revistele: 1) Journal of Environmental Management 2) Reviews in
Environmental Science and Biotechnology 3) Environmental Science and
Pollution Research 4) Resourses, Conservation and Recycling.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
01/09/1999 – ÎN CURS – mun Chisinau, Moldova

Cetățenie: moldoveană

cercetător ştiinţific coord. ecologie/zoologie, șef Laborator
Hidrobiologie și Ecotoxicologie
Institutul de Zoologie

Gen: Feminin

- coordonarea activității administrative ale laboratorului

str. Academiei 1, of. 339
MD-2028 Chişinău, Moldova

- participarea la elaborarea și implementarea programelor de cercetare,
coordonarea rapoartelor științfice

CONTACT

nadia.andreev@gmail.com
(+373) 69002283
Facebook: https://
www.facebook.com/
nadine1972
Skype: skype

◦ participă la elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte de
cercetare
Chișinău, Moldova
29/03/2004 – ÎN CURS

Manager de proiecte
Asociaţia WiSDOM
Elaborarea și depunerea de propuneri de proiecte, planificarea și
implementarea proiectelor, coordonarea echipei de proiect, monitorizarea
realizării activităţilor proiectelor folosind instrumente de monitorizare
adecvate, coordonarea procesului de raportare.
Chișinău, Moldova
01/09/1998 – 30/08/2006

Lector superior în cadrul Facultăţii de Biologie şi Pedologie
Universitatea de Stat din Moldova
Elaborarea şi predarea cursurilor în biodiversitate şi dezvoltare durabilă,
managementul mediului, consultarea studenţilor privind tezele de licenţă.
Moldova

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
01/09/2011 – 29/09/2017 – Delft

Doctor în Ştiinţele Vieţii
IHE Delft Institute for Water Education, Instituţie partener - Wageningen
University & Research
Domeniul de cercetare: Ştiinţele Vieţii (sanitaţie, ape uzate / excremente,
reutilizare în agricultură)
Nivelul 8 CEC
01/09/1997 – 08/06/2000 – Chişinău, Moldova

Doctor în Biologie
Institutul de Zoologie
Nivelul 8 CEC
02/03/2002 – 29/10/2003 – Upssala, Suedia

Masterat în Biodiversitate şi Dezvoltare Durabilă
Swedish Biodiversity Centre
Domenii studiate: biodiversitatea și societatea, biodiversitatea comunicării,
teoria și metodele științifice, utilizarea durabilă a biodiversității, economia
ecologică, legislația și politica, dezvoltarea proiectelor de cercetare
Nivelul 7 CEC
01/08/1996 – 01/07/1997 – Nador ut. 9, Budapest, Ungaria

Masterat în Domeniul Științelor și Politici de Mediu
Universitatea Central Europeană
Științele și politicile de mediu, economia de mediu, poluarea apelor dulcicole
și a apelor subterane, tratarea apelor uzate prin metode de tratare aerobă și
anaerobă, sănătatea mediului, planificarea de mediu.
Domeniul (domeniile) de studiu

◦ Științe naturale, matematică și statistică : Științele mediului

Nivelul 7 CEC

masterat

https://www.ceu.edu/

07/07/2008 – 27/07/2008 – Delft

Curs specializat de scurtă durată
IHE Delft University for Water Education
Aprovizionare cu apă şi canalizare descentralizată
Nivelul 5 CEC
01/09/1989 – 30/06/1995 – Chişinău, Moldova

Licenţiat în Biologie
Universitatea de Stat
Nivelul 6 CEC
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COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
Am acumulat abilități manageriale pe parcursul a 14 ani de experiență prin
conducerea diferitelor proiecte în Asociaţia WiSDOM și, de asemenea, prin
administrarea Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozei și Ecotoxicologiei
acvatice, la Institutul de Zoologie.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
Abilități excelente de comunicare dobândite în urma studiilor peste hotare,
într-o comunitate internaţională, în urma implementării diverselor proiecte
de dezvoltare în zonele rurale ale Moldovei şi în calitate de cercetător
ştiinţific.

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
În calitate de manager, am dobândit o bună capacitate de adaptare în condiții
de schimbare a mediului, inteligență emoțională, capacitate de a conduce
dezbateri eficiente și de a deduce foloase.
În calitate de cercetător, am dobândit abilități de a gândi critic și de a folosi
raționamentele solide și onestitatea în timp ce monitorizez testele științifice și
experimentele din laborator, colectez date de pe teren sau interpretez
rezultatele cercetării.

