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Rezumat 

 

Cercetarea sociologică timișoreană se află într-un proces de redefinire și afirmare. 

Departamentul de Sociologie, din care fac parte din 2001 are o istorie relativ recentă de 25 de 

ani, a pornit, în anii 90, a evoluat organic, a crescut și se află astăzi într-un moment de redefinire 

a identității organizaționale. Evoluția mea profesională aflata într-o legătură constanta cu școala 

de sociologie timișeană si a presupus dezvoltarea activității mele de cercetare pe două direcții: 

1.Sociologia mass media și a mediului online și 

2. Perspective sociologice în domeniul educațional 

Am prezentat în aceasta teza de abilitare rezultatele semnificative obținute pe fiecare 

din aceste două direcții și concluziile obținute în urma studiilor realizate. Pentru primul 

domeniu am preluat ca suport un număr de 7 lucrări pe care le-am considerat relevante în 

aceasta direcție.  

Prima lucrare (Țîru, 2014a) este o cercetare documentară în domeniul sociologie 

comunicării de masă și a mass media. În cele trei capitole au fost expuse idei teoretice ce ajută 

la înțelegerea fenomenului identității sociale în corelație cu domeniul mass media.  

În continuare am prezentat sub titlul Consum mediatic și comunicare-repere empirice 

(Țîru, 2014b) un număr de trei studii legate de domeniul mass media, trei studii cu metodologii 

diverse, plecând de la ancheta sociologică până la analiza de conținut. Primul studiu vizează 

dimensiuni cantitative ale consumului mediatic (comportament de consum mediatic, utilizări 

date mass media, harta timpului liber). Al doilea studiu, Vânzătorii de iluzii şi manipularea, 

reprezintă o analiză de conținut asupra unor anunțuri din presa românească care vizează astfel 

de practici de vrăjitorie. Portrete identitare în contextul comunicării electorale (al treilea studiu) 

descifrează modul în care actorii politici individuali sau colectivi sunt definiți în mass media. 

Al treilea studiu (Runcan, Goian & Țîru, 2012) pune alături stilul socio-comunicațional 

și termenului de supervizare, (“definiții” operaționale ale supervizării, avantajele supervizării, 

nevoia de supervizare și “supervizorul”). Studiul a fost realizat pe două loturi de profesioniști 

din serviciile sociale (psihologi și asistenți sociali). 

Următorul studiu (Goian, Runcan &Țîru, 2011) analizează dificultățile în comunicarea 

cadru didactic-studenți. În urma analizei a răspunsurilor oferite de 267 de studenți ai Facultății 

de Sociologie și Psihologie (2010-2011) a reieșit o listă de aspecte problematice ce se pot 

constitui în bariere comunicaționale cu efecte asupra procesului didactic. 



Studiul Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic uses 

of Facebook (Grosseck, Bran & Țîru, 2011) este o analiză a modului în care rețeaua de 

socializare Facebook este utilizată în activitățile educaționale. Articolul a fost foarte bine primit 

de comunitatea academică internațională acesta fiind citat în 183 lucrări. 

Ultimul articol pe care l-am selectat pentru această direcție de cercetare, Mass media și 

construcția identității sociale a studenților (Țîru, Goian & Runcan 2011) explorează din 

perspectiva teoriei “utilizări și gratificații” modul în care studenții folosesc internetului. 

Pentru partea de implicații sociologice am recurs la sinteza unui număr de 7 publicații 

care au vizat rezultatele unor cercetări sociologice în domeniul educațional. Aceasta parte a fost 

însoțită și de participarea mea la 5 granturi de cercetare și intervenție.  

Good practices of accessibility assurance în European and US Universities for students 

with disabilities (Țîru, Țîru 2015a). și Teachers’ attitudes towards academic accommodations 

at university level (Țîru, Țîru, 2015b) au fost realizate care rezultate în cadrul proiectului „e-

Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, 

pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități” 

În primul caz studiul s-a axat pe analiza calitativă a bunelor practici în domeniul 

integrării educaționale a studenților cu dizabilități. În al doilea articol accentul a căzut pe analiza 

opiniilor cadrelor didactice din Universitatea de Vest din Timișoara cu privire la accesibilizările 

curriculare sau de mediu fizic ce trebuie făcute pentru ca UVT să poată integra studenți cu 

dizabilități. 

În Reprezentări ale fenomenului violenței în școlile din județul Timiș (Țîru, 2014) este 

vorba despre un raport de cercetare pe care l-am finalizat împreună cu o echipă de sociologi, 

psihologi și consilieri educaționali de la Universitatea Politehnica Timișoara și de la Centrul 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Timiș. Studiul a fost realizat pe eșantioane 

reprezentative pe elevii din școlile din județul Timiș, respectiv 916 elevi din ciclul primar, 936 

elevi din ciclul gimnazial și 1036 elevi de liceu. Tot în cadrul acestui studiu au fost investigate 

și un număr de 852 cadre didactice din județ. Studiul a avut ca obiectiv identificarea proporțiilor 

fenomenului violenței școlare la nivelul județului Timiș. 

Într-un studiu subsumat acestei direcții de cercetare, Gender representation in the 

organizational culture of a higher education institution in Romania (Țîru, Dragomir, 2012) am 

analizat particularitățile culturii organizaționale într-o instituție de învățământ din România 

(Universitatea Politehnica Timișoara) din perspectiva unui model de analiză care permite atât 

surprindere percepției stării de fapt cât și proiecția unei culturi organizaționale ideale. Analiza 

tipurilor de culturi existente și pondere lor la nivelul Universității Politehnica a fost continuată 



într-un alt studiu relevant pentru domeniul de cercetare asumat, The competitive values of 

organizational culture as a scope of changing in a romanian higher education institution (Țîru, 

Dragomir 2013. 

În Imaginea universității românești în secolul XXI și vectorii săi (Cernicova-Bucă, 

Dragomir, Țîru 2013) am realizat un studiu de audit de imagine intern pentru Universitatea 

Politehnica Timișoara. Studiu a fost realizat pe două eșantioane, unul de cadre didactice (532 

persoane) și unul format din 1099 studenți de la specializările din UPT. 

Am încheiat prezentarea direcției implicații sociologice în educație cu un suport de curs 

elaborat în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe pentru actori 

ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și Mehedinți (Țîru, 2011). 

Partea de dezvoltare viitoare a carierei mele vizează consolidarea direcțiilor descrise 

mai sus prin care îmi voi asuma în următorii cinci ani un număr de 5 cercetări după cum 

urmează: conturarea unui profil de nevoi de formare la nivelul cadrelor didactice din mediul 

universitar, un barometru al utilizării resurselor de socializare online (utilizări date rețelelor de 

socializare), manipularea în mediul online (promovarea produselor și serviciilor ce propun 

rezolvarea rapidă, fără efort a problemelor individuale), valorile tinerilor liceeni (cercetarea  

longitudinală) și valorile profesionale ale cadrelor didactice (utilizarea inventarului de valori 

profesionale a lui D. Super în investigarea profilului valoric al cadrelor didactice din mediul 

universitar). 

Este important să amintesc interesul meu profesional pentru vizibilitatea activității pe 

care am desfășurat-o. În ultimii cinci ani cercetările publicate au cumulat un număr de 190 

citări. Aceasta preocupare însoțită de o orientare spre o muncă în echipa susținută va fi 

transmisă viitorilor noștri doctoranzi pe care nădăjduiesc să-i motivez sa urmeze acest model. 

  



Abstract 

 

The sociological research in Timisoara is in a process of redefinition and affirmation. 

The Department of Sociology, of which I have been a part since 2001, has a relatively 

recent history of 25 years, starting in the 90's. It has evolved organically, it has developed and 

it is today in a moment of redefinition regarding the organizational identity. 

My professional evolution - which is in a constant connection with the school of 

sociology of Timisoara – has implied the development of my research activity in two directions, 

as follows: 

1. The sociology of mass media and online environment and 

2. Sociological perspectives in the educational field 

I presented in this authorization thesis the significant results obtained in each of these 

two directions, as well as  the conclusions obtained from the studies.  

For the first field, I took over seven papers that I considered relevant in this direction.  

The first item (Ţîru, 2014a) is a documentary research on the sociology of mass 

communication and mass media. In the three chapters there were presented theoretical ideas 

that helps understanding the phenomenon of social identity in correlation with the field of mass 

media. 

Next, under the title "Media Consumption and Communication - Empirical Milestones" 

(Ţîru, 2014b), I presented three studies related to the media field, three studies with different 

methodologies, starting from the sociological survey to the content analysis.  

The first study focuses on the quantitative dimensions of the media consumption (media 

consumption behavior, uses of media data, free time map). The second study, "Illusion and 

Manipulation Sellers", is a content analysis of the advertisements in the Romanian press that 

targets such witchcraft practices. The identity portraits in the context of electoral 

communication (the third study) deciphers how individual or collective political actors are 

defined in the media.  

The third study (Runcan, Goian & Ţîru, 2012) brings together the socio-communicative 

style and the supervisory term (the operational "definitions" of supervision, the advantages of 

supervision, the need for supervision and the "supervisor"). The study was conducted on two 

groups of professionals in social services (psychologists and social assistants).  

The following study (Goian, Runcan & Ţîru, 2011) examines the difficulties in 

communication between teachers and students. The analysis of the answers provided by 267 



students of the Faculty of Sociology and Psychology (2010-2011) resulted in a list of 

problematic issues which can create communication barriers with effects on the didactic 

process. 

The study „Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic 

uses of Facebook” (Grosseck, Bran & Țîru, 2011) is an analysis of how the Facebook Social 

Network is used in the educational activities. The article was very well received by the 

international academic community, which has been quoted in 183 papers. 

The last article that I selected for this research direction "Mass Media and Building the 

Social Identity of Students" (Ţîru, Goian & Runcan 2011) explores - from the perspective of 

"use and gratification" theory - how students use the Internet. 

For the part of sociological implications, I used the synthesis of seven publications that 

focused on the results of the sociological research in the field of education. This part was 

accompanied by my participation in five research and intervention grants. 

„Good practices of accessibility assurance în European and US Universities for students 

with disabilities” (Țîru, Țîru 2015a) and „Teachers’ attitudes towards academic 

accommodations at university level” (Țîru, Țîru, 2015b) have been achieved with the results of 

the project "e-Inclusion: Developing and implementing an ICT-based assistance program to 

increase the access to higher education for people with disabilities". 

In the first case the study focused on qualitative analysis of good practices in the field 

of educational integration of students with disabilities. In the second article the emphasis was 

on the analysis of the West University of Timisoara’s teachers' opinions on the curricular or 

physical environment accessibility, which has to be made so that the West University of 

Timisoara can integrate students with disabilities.  

"Representations of the Violence in the Schools in Timis County" (Ţîru, 2014) is a 

research report that I made with a team of sociologists, psychologists and educational 

counselors from the Politehnica University of Timişoara and from the Timis County Center for 

Resource and Educational Assistance. 

The study was carried out on representative samples of pupils from the Timiş County 

schools: 916 elementary school pupils, 936 gymnasium students and 1036 high school students. 

Also in this study 852 teachers from the county were investigated. The objective of this study 

was to identify the magnitude of the school violence phenomenon in the Timis County. 

In other study of this research direction "Gender representation in the organizational 

culture of a higher education institution in Romania" (Ţîru, Dragomir, 2012), we analyzed the 

particularities of organizational culture in a Romanian educational institution (Politehnica 



University of Timişoara) from the perspective of an analysis model that allows both the surprise 

of perception of the state of fact, and the projection of an ideal organizational culture. The 

analysis of the types of existing cultures and their weight at the level of the Politehnica 

University was continued in another relevant study of the assumed research field „The 

competitive values of organizational culture as a scope of change in a Romanian higher 

education institution” (Ţîru, Dragomir 2013). 

In the Image of the Romanian university in the 21st century and its vectors (Cernicova-

Bucă, Dragomir, Ţîru 2013) we conducted an internal image audit study for the Politehnica 

University of Timişoara. The study was conducted on two samples, one for teachers (532 

teachers) and one for 1099 students from UPT specializations. 

We concluded the presentation of the sociological implications in education with an 

course of educational marketing education support developed within the project 

Professionalization of Teacher Careers - New Skills for Educational Change Players in Caraş-

Severin and Mehedinţi (Ţîru, 2011). 

The future development part of my career aims to strengthen the directions described 

above, in which I will assume five researches in the next five years, as follows: shaping a 

training needs profile at the level of the academic staff, a barometer of the use of online social 

media resources (social networking data), the online manipulation (products and services 

promoting that offer fast and effortless solving of individual problems), the values of young 

high school students (longitudinal research) and teachers' professional values (using D. Super's 

inventory of professional values in investigating the value profile of the teaching staff in the 

university environment). 

It is important to mention my professional interest regarding the visibility of the activity 

I have carried out. Over the past five years my published research were quoted 190 times. This 

concern, along with a focus on teamwork, will be passed on to our future PhD students, whom 

I hope to motivate to follow this model. 

 


