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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
 

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume SCHNEIDER Erika 

Adresă(e) Weserstrasse 2, 76437 Rastatt, Germania; str. Bucegi 11, 550278 Sibiu, România 

Telefon(oane) 0049-7222-3807-21 (institut) 
0049-7222-30268 (acasă) 

Mobil: 0049-152 519 747 93 

Fax(uri) 0049-7222-3807-99 ( institut) 

E-mail(uri) erika.schneider@kit.edu; erika.schb@t-online.de 
  

Naţionalitate(-tăţi) germană 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - Aprilie 2004 - prezent  KIT- Karlsruhe Institute of Technology, Universitate a Landului Baden-
Württemberg şi Centrul de Cercetare in Societatea Helmholtz, Domeniul Universitate:  

- 2004 – 2009:  KIT - Institul de managementul apelor, domeniul WWF-Auen-Institut /Rastatt; 
- din 2009 – prezent: KIT - Institutul de Geografie si Geoecologie IfGG, dom. WWF Auen-

Institut /WWF-Institutul pentru ecologia luncilor Rastatt.  
Obs.: In Germania am lucrat tot timpul la aceiaşi instituţie WWF-Auen-Institut din Rastatt, 
schimbându-se doar încadrarea instituţiei în cadrul  institutelor universitare; 

 - August 1985 - aprilie 2004 WWF-Auen-Institut/ WWF - Institutul de ecologia luncilor al Fondului 
Mondial pentru Natură WWF Germania /Umweltstiftung Deutschland (care a cedat în 2004 institutul 
Universităţii din Karlsruhe); 
 - Februarie 1969 - decembrie 1984 Muzeul Brukenthal Sibiu Secţia Stiinţe  Naturale; 
 - Septembrie 1965 - ianuarie 1969 Centrul de Cercetări Biologice din Cluj al Academiei R.S. România, 
Secţia de Sistematică, Geobotanică şi Ecologie vegetală;    

Funcţia sau postul ocupat - Cercetător gradul I şi Profesor (în cadrul universității Karlsruhe) şi profesor asociat la Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu;    
- Cercetător ştiinţific /senior researcher, având între 2004-2009 şi funcţia de director adjunct la WWF- 
Auen-Institut din Rastatt;  
- Muzeograf principal/ cercetător (Sibiu, Complexul Muzeal Brukenthal -Muzeul de Stiinţe Naturale); 
 - muzeograf/cercetător (Sibiu, Complexul Muzeal Brukenthal -Muzeul de Stiinte Naturale);  
- cercetător ştiinţific la Centrul de Cercetări Biologice (Cluj);  

mailto:erika.schb@t-online.de
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Activităţi şi responsabilităţi principale I. Activităţi didactice universitare:  
La universitatea Karlsruhe: 

- curs şi seminar de „Management al peisajelor acvatice” (pentru bachelor);  
- curs in limba engleză „International nature conservation (biodiversitate, Natura 2000 etc) 

pentru masteranzi; practică de teren pentru ecologia luncilor;  
- îndrumare studenţi pentru lucrări de bachelor şi de master;  
- responsabilă pentru îndrumarea ştiinţifică a bursierilor din programe ştiinţifice de schimb 

universitar internaţional şi alte Societăţi ştiinţifice (DAAD, DBU, Erasmus etc.) la „Auen-
Institut” din Rastatt; 

- alte seminare şi excursii tematice  majoritate pentru zone de lunci inundabile. 
La universitatea „Lucian Blaga” Sibiu: 

- Managementul  habitatelor şi siturilor de interes comunitar; 
- Strategii pentru conservarea biodiversităţii; 
- Expertiza peisajului; 
- Managementul zonelor umede); 
- fitodiversitatea habitatelor montane (flora montană);  

II. cercetare ştiinţifică (fitocenologie, habitate, ecologie vegetală, conservarea naturii);  
director de proiect: Conducere şi coordonare de proiecte sau a a părţilor botanice a unor proiecte, 
respectiv de  ecologie vegetală, fitocenologie, habitate Natura 2000, management şi monitoring de 
zone umede/ lunci inundabile;  
III. Activităţi administrative şi ştiinţifice: director adjunct la WWF Insitutul pt. Ecologia luncilor 2004-
2009 şi Sef secţie ecologie; conducere şi coordonare de colective de lucru.    

Numele şi adresa angajatorului KIT Universitatea Karlsruhe, Domeniul WWF-Auen-Institut, Josefstrasse 1, 76437 Rastatt/Germania;  
Tel. 0049-7222-3807-11; Fax: 0049-7222-3807-99; e-mail: auen@uni-karlsruhe.de;  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, desfăşurare de proiecte de conservarea mediului inclusiv 
de dezvoltare durabilă, reconstrucţie ecologică şi management al zonelor umede;  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1968-1974 stagiu de doctorat;  
1960-1965 studii universitare;  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în biologie - Dr. rer.nat.  Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj , 1975;  
Diplomat universitar cu diplomă de merit, Biologie, specialitatea Biologie-Botanică;  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie; botanică sistematică, geobotanică, fitocenologie, ecologie vegetală şi ecologie generală, 
conservarea naturii;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Biologie-Geografie; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Germană 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română  C2 competentă C2 competentă C2 
Folosire 

competentă 
C2 competent C2 competentă 

Limba engleză  C1  C2  C1  C1  C1  

Limba franceză  C2  C1  C2  C1  B2  

Limba maghiară  C1  C1  C2  C1  B1  

Limba rusă  B2  B2  B1  A2  A2  

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

  

mailto:auen@uni-karlsruhe.de
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de colectivitate, uşurinţa de adaptare în mediu multicultural, aptitudini de comunicaţie – 
experienţă câştigată prin proiecte desfăţurate în diferite ţări, în activităţile în ONG-uri şi asociaţii/ 
societăţi ştiinţifice      

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare şi conducere de personal, conducere de proiecte; aptitudini organizatorice (pregătirea şi 
conducerea de excursii ştiinţifice), organizare de sesiuni/conferinte ştiinţifice, workshopuri  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office -Cunoaşterea programelor de bază Word, Excel, Power Point, Outlook şi aplicarea lor 
în desfăşurarea activităţii (rapoarte, lucrări ştiinţifice, cărţi)  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile): 
 
Traduceri de texte specialitate germana, română, engleză, franceză 

  

Permis(e) de conducere Clasa 3  (inclusiv microbuze) 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 
Membru a mai multor Societăţi ştiinţifice cum sunt: 
  

-  IUCN Commission on Ecosystem Management (CEM);  

-  IAD – International Association for Danube Research/ Internationale Arbeitsgemeinschaft 

Donauforschung; 

 - Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft / Societatea de cercetări floristice-fitocenologice; 

- European Dry Grassland Group/ EDGG 

- Cercul de Studii pentru Transilvania / Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde Heidelberg e. V. 
 
Membru în Conducerea unor Societăţi sau Fundaţii:  
 
Consiliul Ştiinţific al Fundaţiei de Mediu Rastatt / Umweltstiftung Rastatt 
 
Consiliul Ştiinţific al Muzeului Brukenthal Sibiu 
 
Consiliul de Conducere a Cercului de Studii pentru Transilvania 
 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile): Experineţă, calificări 
cheie, proiecte recente realizate sau proiecte în curs de desfăşurare; publicaţii recente. 

Lista proiectelor recente:   


