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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 Personal 
Nume: Dominik Johannes KNOLL 
Cetățenie: Austriacă 
 
Contact: dominik.johannes.knoll@gmail.com 
 
Profiluri: linkedin.com/in/djknoll 
 scholar.google.com 
 scopus.com 
 

 
 
 

 Loc de munca actual 
Cadru didactic asociat, din octombrie 2020 

Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai -- Cluj-Napoca, România, 
www.cs.ubbcluj.ro  
• Predarea cursurilor de licență în domeniul informaticii în limba germană.  

Limbaje formale și compilatoare, Arhitectura sistemelor de calcul, Programare orientată 
pe obiecte. 

 Locurile de muncă anterioare 

Cercetător și manager proiect, aprilie 2018 - iunie 2019 
Skoltech, Institutul de Știință și Tehnologie Skolkovo -- Moscova, Rusia, www.skoltech.ru 
• Cercetări privind metodologia de proiectare simultană și suportul instrumentelor de 

colaborare. 
• Gestionarea unui proiect de cercetare industrială de 15 luni, cu un budget de 300k Euro, 

implicând 5 studenți masteranzi, 2 doctoranzi și 2 angajați privind planificarea simultană a 
tehnologiilor pentru CTO al Airbus Group. 

Doctorand, aprilie 2014 - aprilie 2018 
Skoltech, Institutul de Știință și Tehnologie Skolkovo -- Moscova, Rusia, www.skoltech.ru 
• Teza de doctorat "Procese și instrumente bazate pe modele pentru proiectarea conceptuală 

concurentă a sistemelor spațiale" 
• Dezvoltarea unui instrument de schimb de date open source și multi-platform pentru 

proiectare colaborativă și simultană (cedesk.github.io). 
• Formare în domeniul ingineriei sistemelor spațiale, al spiritului antreprenorial și al inovării. 
• Asistent de predare la cursul de proiectare a navelor spațiale și a misiunilor, toamna 2015 și 

toamna 2016. 
• Supravegherea echipării studioul de proiectare simultană de către contractori externi. 
• Configurarea infrastructurii IT și gestionarea operațiunilor de proiectare simultană. 
• Participarea și realizarea de studii de fezabilitate pentru sateliți mici și sisteme de alimentare 

electrică. 
• Desfășurarea mai multor campanii de lansare de baloane la mare altitudine cu încărcături 

utile de comunicare, câștigând Stanford Global Balloon Challenge în 2015. 
• Colaborare în diverse proiecte de cercetare și coautor al mai multor publicații. 

Programator web 
SMC Treviso -- Treviso Italia (munca la distanță), www.smc.it februarie 2013 - februarie 2014 
• Implementarea de plugin-uri personalizate și personalizarea plugin-urilor standard în funcție 

de cerințele clientului 
• Participarea în comunitatea dezvoltatorilor de surse deschise 
• Personalizarea interfeței cu ajutorul temelor Liferay 

RO 



CV-ul lui Dominik Johannes Knoll Noiembrie 2022 2 / 3 

• Suport de nivel 1 și 2 pentru Liferay 
• Integrarea Liferay cu motoare de gestionare a proceselor de afaceri (camunda, jBPM) 
• Unelte folosite: Eclipse, Subversion, Ant, Git, JIRA 

Programator Java 
E-Style Software House -- Moscova, Rusia Noiembrie 2011 - Decembrie 2012 
• Implementarea aplicațiilor web pentru întreprinderi (J2EE, Websphere Appplication Server, 

Tomcat) 
• Proiectarea și implementarea interfeței cu utilizatorul web (Struts2, JSP, HTML, CSS, 

Javascript, AJAX) 
• Implementarea stratului de persistență (MyBatis, SQL) 
• Proiectarea bazelor de date (DB2, PowerDesigner, DML) 
• Colaborare în cadrul unui proiect de 4 ani-om pentru o organizație guvernamentală 

Inginer ERP 
Azur -- Incisa Val d'Arno, Italia Decembrie 2009 - Ianuarie 2011 
• Personalizarea rapoartelor și a proceselor de afaceri în sistemul ERP "MAGOxp și MAGO.NET". 
• Proiectarea bazei de date Oracle, reglarea performanței interogărilor și întreținerea bazei de 

date. 
• Implementarea de proceduri stocate pentru planificarea resurselor materiale pe baza 

previziunilor de vânzări. 
• Crearea de instrumente pentru migrarea sistemului ERP. 
• Sprijin IT pentru modernizarea procesului de producție în vederea unei producții LEAN. 
• Integrarea unui sistem de urmărire a timpului bazat pe amprentele digitale cu sistemul ERP. 

Manager IT 
Centru de formare și întâlnire -- Montet, Elveția Dec. 2008 - Dec. 2009 
• Asistență pentru serviciile Intranet și Mail pe Windows Server și Exchange. 
• Documentarea activelor cu Visio. 
• Implementarea suportului multilingv pentru site-ul web în PHP. 
• Administrare de servere, stații de lucru și rețele și asistență pentru utilizatori. 
• Reînnoirea conectivității la internet și a infrastructurii WLAN. 

Tehnician de import și vânzări 
Azur -- Incisa Val d'Arno, Italia Oct. 2007 – Nov. 2008 
• Schimb de date B2B cu producătorul portughez de cărucioare Bébécar. 
• Implementarea previziunilor de vânzări și a planificării achizițiilor în Excel și VBA. 
• Organizarea logisticii de distribuție. 

Asistent de cercetare universitară 
Departamentul de informatica, Universitatea din Salzburg, Austria, www.cosy.sbg.ac.at, 
 Sept. 2005 - Iunie 2006 
• Documentația de cercetare în conformitate cu standardele de calitate universitare și 

academice. 
• Colaborarea la pregătirea proiectelor de cercetare pentru cererile de finanțare. 

 Educație  
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2020) 

Limba română ca limbă străină. Certificat RLS B2. 
Institutul Skolkovo de Știință și Tehnologie, Moscova (2014-2020) 

Diplomă de doctorat în inginerie de sisteme. 
Universitatea de Stat din Rusia pentru Științe Umaniste, РГГУ (2011 - 2014) 

Rusă ca limbă străină. Certificat TRKI I. 

Universitatea din Salzburg (2004 - 2007) 
Masterat în informatică aplicată, specializarea Calculatoare naturale; promovat cu 
mențiune. 

Universitatea din Salzburg (2000 - 2004) 
Diplomă de licență în informatică aplicată. 
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 Competențe de inginerie 
Ingineria sistemelor: Proiectare conceptuală, proiectare concurentă, SysML, OPM 
Inginerie software: OOP, modele de proiectare, proiectare de baze de date, modelare cu UML, 
dezvoltare agile de software 
Limbaje de programare: Java, JavaScript, C++, SQL, Python, PHP, C#, ADA, C, Assembler 
Dezvoltare web: Spring Framework, Hibernate ORM, Apache Tomcat, JSP, Servlets, EJB, HTML, 
CSS, React 
Instrumente de construcție de software: IntelliJ Idea, Ant, Maven, Maven, Subversion, Git, 
TestNG, jUnit 
Baze de date: MySQL, IBM-DB2, Oracle, DML, SQL, optimizarea interogărilor, proceduri stocate. 
Administrare: instalarea și configurarea sistemelor de operare Linux, Windows, Mac. 

 Diverse 

Limbi 
• Germană, limba maternă 
• Engleză, vorbită și scrisă fluent 
• Italiană, vorbită și scrisă fluent 
• Rusă, eficacitate profesională 
• Limba română, nivel mediu superior 

Puncte forte 
• Entuziasmul de a transmite cunoștințe 

• Dornic să învețe 
• Bucurându-se de provocări 
• Abilitatea de a lucra în echipă 
• Disponibilitatea de a-și asuma 

responsabilități 

Interese 
• Etica în inginerie 
• Dezvoltare tehnologică durabilă 
• Dialog între știință și credință 

 
 


