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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

DDII  

EERRIIKKAA  FFAASSCCEETTTTOO  

  
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII::  

            
NNoommee  CCooggnnoommee::  EERRIIKKAA  FFAASSCCEETTTTOO  
  

  

        

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO::  

  
--  DDiipplloommaa  ddii   GGeeoommeettrraa  ccoonnsseegguuii ttoo  nneell ll ’’ aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000044//22000055  pprreessssoo  ll ’’ IIssttii ttuuttoo  

dd’’ IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““ PPiieerr  CCrreesscceennzzii   ––  AA..  PPaacciinnoottttii ””   ccoonn  vvoottaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddii   
9911//110000;;  

  
--  CCoonnsseegguuiimmeennttoo  aannnnoo  22001100  EEssaammee  ddii   SSttaattoo  ppeerr  aabbii ll ii ttaazziioonnee  aall llaa  pprrooffeessssiioonnee  ddii   GGeeoommeettrraa  

pprreessssoo  CCooll lleeggiioo  ddeeii   GGeeoommeettrrii   ee  ddeeii   GGeeoommeettrrii   LLaauurreeaattii   ddeell llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii   BBoollooggnnaa..  
  

  

EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII::  

  
--  IINNCCAARRIICCOO  AATTTTUUAALLEE::  AAssssuunnzziioonnee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ddaa  mmaarrzzoo  22001177  ff iinnoo  aadd  ooggggii   

pprreessssoo  eennttee  ppuubbbbll iiccoo  EErr..ggoo    AAzziieennddaa  rreeggiioonnaallee  ppeerr  ii ll   DDii rrii ttttoo  aaggll ii   ssttuuddii   SSuuppeerriioorrii   pprreessssoo  
ll ’’ uuff ff iicciioo  tteeccnniiccoo  ccoonn  pprrooff ii lloo  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii   TTeeccnniiccoo  IImmmmoobbii ll ii ;;  

  
--  CCooll llaabboorraattoorree  ccoommee  ll iibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa  ddaa  ggeennnnaaiioo  22000099  aa  sseetttteemmbbrree  22001111  ee  ff iinnoo  aa  

ffeebbbbrraaiioo  22001177  aassssuunnttaa  ccoonn  ccoonnttrraattttoo  ddii   ddiippeennddeennzzaa  pprreessssoo  IImmpprreessaa  EEddii llee  ccoonn  mmaannssiioonnii   ddii   
ggeessttiioonnee  vvaarriiaannttii   ddeell llee  ssiinnggoollee  uunnii ttàà  ee  rreeaall ii zzzzaazziioonnee  pprrooggeettttii   ttrriiddiimmeennssiioonnaall ii   aarrrreeddii   ee  
ddiissttrriibbuuzziioonnii   iinntteerrnnee;;  

  
  
--  DDaa  sseetttteemmbbrree  22000077  aa  ddiicceemmbbrree  22000099  ccooll llaabboorraattoorree  ccoommee  ll iibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa  pprreessssoo  

SSttuuddiioo  TTeeccnniiccoo  ccoonn  mmaannssiioonnii   ddii   pprrooggeettttaazziioonnee  ee  rreeaall iizzzzaazziioonnii   ddiissttrriibbuuzziioonnii   aarrrreeddaammeennttii   
iinntteerrnnii ,,  rreeddaazziioonnii   pprraattiicchhee  ccaattaassttaall ii   ee  ccoommuunnaall ii ;;    

  
--  DDaa  ggeennnnaaiioo  22000077  aa  ddiicceemmbbrree  22000099  ccooll llaabboorraattoorree  pprreessssoo  ssttuuddiioo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddii   ggeessttiioonnee  

ccoonnddoommiinniiaallee;;  
  
--  DDaa  sseetttteemmbbrree  22000055  aadd  aaggoossttoo  22000077  aassssuunnzziioonnee  ccoonn  ccoonnttrraattttoo  aa  pprrooggeettttoo  ppeerr  ssvvoollggiimmeennttoo  

ddeell ll ’’ aapppprreennddiissttaattoo  pprreessssoo  SSttuuddiioo  TTeeccnniiccoo  ccoonn  mmaannssiioonnii   ddii   pprrooggeettttaazziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii   
iinntteerrnnii ,,  rreeddaazziioonnee  ddii   ccoommppuuttii   eedd  eelleennccoo  pprreezzzzii   ooppeerree..    
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CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE::  

  
--  CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  ““ AAmmmmiinniissttrraattoorree  ddii   CCoonnddoommiinniioo””   ccoonnsseegguuii ttoo  

nneell ll ’’ aannnnoo  22000077  pprreessssoo  AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  AAmmmmiinniissttrraattoorrii   PPrrooffeessssiioonniissttii   dd’’ IImmmmoobbii ll ii ;;  
  
--  CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  ““ CCoooorrddiinnaattoorree  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ffaassee  ddii   

pprrooggeettttaazziioonnee  ee//oo  ll ’’ eesseeccuuzziioonnee  ddeeii   llaavvoorrii ””   ((DD..LLggss..  8811//22000088))  ccoonnsseegguuii ttoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22000099  
ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   112200  oorree  pprreessssoo  IIssttii ttuuttoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  EEddii llee  ((II IIPPLLEE));;  

  
--  CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  ““ CCeerrttii ff iiccaattoorree  EEnneerrggeettiiccoo  iinn  eeddii ll iizziiaa””   ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   

7722  oorree  ccoonnsseegguuii ttoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22000099  pprreessssoo  IIssttii ttuuttoo  SSvvii lluuppppoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  II ttaall iiaa  ssrrll   ((IISSPP  
IITTAALLIIAA));;  

  
--  CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ““ PPRRIIMMUUSS””   ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   1122  oorree  ff rreeqquueennttaattoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22001111  pprreessssoo  

CCoonnssoorrzziioo  ppeerr  llaa  FFoorrmmaazziioonnee  ee  lloo  SSvvii lluuppppoo  ddeell llee  PPMMII   ((CCOOFFIIMMPP));;  
  
--  CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ““ EEXXCCEELL  aavvaannzzaattoo””   ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   oorree  1122  ff rreeqquueennttaattoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22001111  

pprreessssoo  IIssttii ttuuttoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  EEddii llee  ((II IIPPLLEE))..  
  

--  IIddoonneeii ttàà  aall   ccoonnccoorrssoo  iinnddoottttoo  ddaall llaa  RReeggiioonnee  EEmmii ll iiaa  RRoommaaggnnaa  CCAATTEEGGOORRIIAA  CC,,  ppoossiizziioonnee  
eeccoonnoommiiccaa  iinniizziiaallee  CC..11,,  ppoossiizziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  ggeessttiioonnee  ddeeggll ii   iimmmmoobbii ll ii   aannnnoo  22000099..  
  
--  CCoorrssoo  aannttiinncceennddiioo  ee  ggeessttiioonnee  ddeell llee  EEmmeerrggeennzzee  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeeii   ccaannttiieerrii   eeddii ll ii   ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   88  
oorree  ff rreeqquueennttaattoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22001122..  EE  nneell ll ’’ aannnnoo  22001177  ((rriinnnnoovvoo))  
  
--  CCoorrssoo  ddii   ggeessttiioonnee  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  pprreevveennttiivvoo  ee    dduurraannttee  ggll ii   iinnffoorrttuunnii   aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeeii   ccaannttiieerrii   
eeddii ll ii   ddeell llaa  dduurraattaa  ddii   1166  oorree  ff rreeqquueennttaattoo  nneell ll ’’ aannnnoo  22001122..    EE  nneell ll ’’ aannnnoo  22001177  ((rriinnnnoovvoo))  
  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE::    

  
--  BBuuoonnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell ll ’’ aammbbiieennttee  ooppeerraattiivvoo  WWiinnddoowwss    ee  pprrooggrraammmmii   WWoorrdd,,  EExxcceell ;;  
--  PPrrooggrraammmmii   ddii   ddiisseeggnnoo  AAuuttooccaadd  ee  GGooooggllee  SSkkeettcchhuupp,,  
--  PPrrooggrraammmmii   ddii   ccrreeaazziioonnee  vviiddeeoo  WWiinnddoowwss  LLiivvee  MMoovviiee  MMaakkeerr;;  
--  UUttii ll iizzzzoo  ddii   IInntteerrnneett..  
  

CCOONNOOSSCCEENNZZEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE::    

  
--  BBuuoonnaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell llaa  ll iinngguuaa  iinngglleessee  ssccrrii ttttaa  ee  ppaarrllaattaa..    
  

PPAATTEENNTTEE  DDII  GGUUIIDDAA::    

  
--  PPaatteennttee  BB  ee  uuttii ll iizzzzoo  ddii   mmeezzzzoo  pprriivvaattoo  ppeerr  eeff ffeettttuuaarree  ssppoossttaammeennttii ..  
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SSFFEERREE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  ::  

  
--  CCoorrssoo  ddii   pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  ppeerr  llaa  ppooppoollaazziioonnee  ff rreeqquueennttaattoo  ddaall ll ’’   1111  mmaarrzzoo  22001100  aall   2222    aapprrii llee  

22001122  pprreessssoo  CCrrooccee  RRoossssaa  II ttaall iiaannaa;;  
--  IInnsseeggnnaannttee  ddii   GGiinnnnaassttiiccaa  aarrttiissttiiccaa  ee  rrii ttmmiiccaa  ddaall ll ’’ aannnnoo  11999988  aall ll ’’ aannnnoo  22000033..  
--  FFrreeqquueennttaazziioonnee  ooddiieerrnnaa  ddii   ccoorrssii   yyooggaa  ccoommee  aall ll iieevvaa  ssvvooll ttoo  nneell llee  oorree  sseerraall ii ..  
  

  

CCoonn  iill  pprreesseennttee  ccuurrrriiccuulluumm  pprreessttoo  ccoonnsseennssoo  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  mmiieeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aaii  sseennssii  

ddeellllaa  lleeggggee  119966  ddeell  3300//0066//22000033..  


