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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

12–Prezent Lector universitar
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Sociologie i Psihologie, Departamentul de ș ș
Sociologie, Timisoara 

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

03–12 Asistent universitar
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Sociologie i Psihologie, Departamentul de ș ș
Sociologie
Bvd. Vasile Pârvan nr.4, Timi oara ș

Activită i didactice i de cercetare tiin ificăț ș ș ț

Tipul sau sectorul de activitate Înva ământ superiorț  

01–03 Preparator universitar
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Sociologie i Psihologie, Departamentul de ș ș
Sociologie
Bvd. Vasile Pârvan nr.4, Timi oara ș

Activită i didactice i de cercetare tiin ificăț ș ș ț

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ superiorț  

00–01 Laborant
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Sociologie i Psihologie, Laboratorul de ș ș
Informatică Socială
Bvd. Vasile Pârvan nr.4, Timi oara ș

Activită i de suport IT i statistică socialăț ș

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ superiorț  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Nov 11–Mai 12 Curs postuniversitar de formare-Practica profesională a studen ilorț
Universitatea de Vest din Timi oaraș
Bvd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi oara ș

Strategii institu ionale de proiectare, implementare i evaluare a practicii profesionale a studen ilor-ț ș ț
plasamente i parteneriate (66 ore)ș

08–09 Modulul de specializare psihopedagogică i didacticăș
Universitatea de Vest din Timi oara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didacticș
Bvd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi oara ș
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02–08 Diplomă de Doctor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice
Bvd. Carol I, Nr.11, 700506 Iasi (Romania) 

Coordonator: prof. univ. dr. Miftode Vasile;

Titlul tezei: Construcţie identitară şi manipulare prin mass-media

01–02 Diplomă de studii aprofundate-Sociologia Instituţiilor Politice şi 
Administrative
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Bvd. Vasile Pârvan, nr.4, Timi oara ș

97–01 Diplomă de licen ăț
Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Sociologie
Bvd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timi oara ș

93–97 Diplomă de bacalaureat
Liceul de informatică Grigore Moisil
Str. Ghirlandei, nr. 4, Timi oara ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B1 B1 B1

franceză B1 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Deschidere spre contactul social, volubilitate şi abilităţi comunicaţionale exersate în profesia de cadru 
didactic universitar

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Orientare spre lucru în echipă şi capacitatea de a forma i de a coordona echipe de lucru în special ș
pentru activită i specifice de cercetare (activită i de documentare, de teren)ț ț

Competenţă digitală Operare avansată PC- Windows, Office, SPSS, Atlas.Ti. Usurin ă de a învă a orice software necesar ț ț
în activitatea didactică i de cercetare.ș

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ DE CERCETARE

2000, Proiectul Investigarea cererii şi a ofertei culturale – bază de date pentru fundamentarea 
strategiilor culturale şi de promovare, coordonat de Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu 
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autorităţile locale şi cu Facultatea de Sociologie a Universităţii de Vest din Timişoara, în cadrul 
Programului Phare – Euroart al Comisiei Europene. Sarcini: coordonarea unei echipe de operatori de 
teren.

2001-2002, Proiectul Împreună cu romii din Banat: pentru o dezvoltare locală durabilă, coordonat de 
Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul Programului Măsuri de încredere al Consiliului Europei, 
ref.:CBM (2001)28. Sarcini: elaborarea instrumentelor strategiei metodologice, aplicarea şi analizarea 
datelor. 

2002, Coordonator focus group-uri Timişoara în cadrul proiectului Investigarea statusului tinerilor din 
Sud Estul Europei, proiect finanţat de Citizen Pact for South Eastern Europe, coordonat de Fundaţia 
CIVITAS pentru o Societate Civilă-Romania. Sarcini: aplicarea şi raportarea 

2002-2003 Coordonator ancheta realizată în cadrul proiectului Agrobiodinamica - agricultura mileniului
III, coordonat de Fundaţia Academica Culturala Timişoara (F.A.C.T), în cadrul programului Phare. 
Sarcini: elaborare instrumente cercetare, coordonare culegere date, analiza şi raportul de cercetare. 

2004 (mai/iulie) Investigator principal pentru proiectul Modernizing Agricultural Knowledge and 
Information System. Data Collecting for Social Assessment of Agricultural Extension Services 
(coordonator: Mălina Voicu), realizat de ICCV pentru Banca Mondială. Sarcini: colectare de date, 
coordonare reţea locală de colectare a datelor, analiza datelor, raportare.
2005 (martie/octombrie) Investigator principal pentru satul Traian Vuia în cadrul cercetării Satul 
romanesc, sat european, realizată de ICCV la cererea DC Communication şi Delegatiei EC la 
Bucuresti, coordonatori: Malina Voicu, Bogdan Voicu. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, 
raportare.

2005 (septembrie) consultant pentru Research and Consulting Grup in cadrul proiectului 'Identificarea 
nevoilor si resurselor in 15 comunitati multietnice' realizat la comanda Fundatiei pentru o Societate 
Deschisă. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.

2006 (aprilie-mai), cercetător expert în cadrul proiectului Pro Communitas finanţat prin programul 
Phare 2003 (Phare 2003/005-551.01.05/01/21_1) i coordonat de Euroregional Center for ș
Democracy, VIVID Research. Sarcini: implementarea metodologie sudiului şi coordonarea activităţilor 
de culegere a datelor;

2007 Economic Statistics Development, EuropeAid 123275/D/SER/RO, PHARE 2005/017 – 
553.03.07.02, 2007 - 2008. Studiu national de masurare şi elaborare indicatori economici. Cercetare 
coordonata de ICON PUBLIC SECTOR (institutie coordonatoare), Institutul National de Statistica din 
Suedia, Institutul National de Statistica din Germania, CERME (Centrul Roman de Modelare 
Economica), Digital Data Services (DDS), Coordonator Regional Sondaje: recrutarea şi instruirea 
operatorilor, supervizarea culegerii datelor, verificarea continutului chestionarelor. Director grant: Jose 
Luis Cervera Ferri. Valoarea grantului: 3.499.860. Tema cercetarii: Economie Informala in România.

2007 (septembrie) coordonator pentru localită ile Negresti Oas si Micula (jud. Satu Mare) in cadrul ț
proiectului: Impactul absen ei părin ilor pleca i la muncă în străinătate asupra copiilor răma i acasă ț ț ț ș
realizat de Fundatia pentru o Societate Deschisă (resurse interne). Obiectivul proiectului a fost să 
identifice principalele efecte ale migra iei asupra societă ii române ti i să recomande autorită ilor ț ț ș ș ț
competente măsuri de politici publice care să diminueze efectele negative i să le maximizeze pe celeș
pozitive. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.

2009 (februarie-aprilie), Consideraţii asupra consumului de mass media şi delimitarea specificului 
audientei postului de televiziune Analog TV în Timişoara. Anchetă sociologică de opinie realizată în 
ora ul Timi oara. Studiul face parte din proiectul de parteneriat (contrapartidă) dintre Universitatea de ș ș
Vest din Timi oara i postul Analog TV. Contract de contrapartidă nr. 341/11.06.2009, valoarea ș ș
contractului: 8000 euro (+TC si TVA). Sociolog, responsabil cu următoarele activită i: coordonarea ț
activitatilor de culegere a datelor din teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea raportului de ș
cercetare.

2009 (martie-aprilie), Barometrul Opiniei Publice, Timi oara ș
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Anchetă sociologică realizată la ini iativa Catedrei de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultă ii deț ț
Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele ș ș
activită i: pretestarea i definitivarea instrumentului de lucru, e antionare, coordonarea activitatilor de ț ș ș
culegere a datelor din teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea raportului de cercetare.ș

2009 (martie-aprilie), Valori ale tinerilor liceeni (Timişoara): Catedra de Sociologie – Antropologie din 
cadrul Facultă ii de Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, ț ș ș
responsabil cu următoarele activită i: elaborarea instrumentelor cercetării, coordonatorul activitaţilor deț
teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea raportului de cercetare ș

2009 (iunie-iulie), Femeia romă-cunoscut i necunoscut, cercetare finan ată de Open Society ș ț
Institute.Proiectul se desfă oară pe o perioadă de 3 ani. Valoarea proiectului: 150000 euro. ș
Cercetător, membru în echipa de cercetare a primului an responsabil cu realizarea cercetării pentru 
localitatea Timi oara (moderare focus-groupuri cu barbati romi).ș

2010 I i II (martie-aprilie, decembrie), Barometrul Opiniei Publice, Timi oaraș ș
Anchetă sociologică realizată la ini iativa Catedrei de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultă ii deț ț
Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele ș ș
activită i: coordonarea generală a activită ilor de cercetare, analiza rezultatelor finale i întocmirea ț ț ș
raportului de cercetare.

2010 (aprilie-mai), Valori ale tinerilor liceeni (II): Cercetarea realizată în cadrul activităţilor de practică a 
studenţilor de la Catedra de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultă ii de Sociologie i Psihologie,ț ș
Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele activită i: coordonarea ș ț
generală a cercetării, coordonatorul activitaţilor de teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea ș
raportului de cercetare

2011 (mai), Valori ale tinerilor liceeni (III): Cercetarea realizată în cadrul activităţilor de practică a 
studenţilor de la Catedra de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultă ii de Sociologie i Psihologie,ț ș
Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele activită i: coordonarea ș ț
generală a cercetării, coordonatorul activitaţilor de teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea ș
raportului de cercetare
2011 (ianuarie), Profesionalizarea carierei didactice-noi competen e pentru actori ai schimbărilor în ț
educa ie din jude ele Cara -Severin i Mehedin i. Universitatea de Vest din Timi oara, Contract de ț ț ș ș ț ș
finan are POSDRU/87/1.3/S/62421, Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Cara -Severin. Autor ț ș ț ș
de curs (echipa de exper i)ț

2011 (aprilie-mai), Managementul comunicării cu alumni pentru institu iile de învă ământ superior din ț ț
România. Universitatea de Vest din Timi oara, Contract de finan are: POSDRU/86/1.2/56283. Expert ș ț
pe termen scurt, Cercetător responsabil cu activită ile de culegerea a datelor (interviuri calitative) i ț ș
realizarea rapoartelor de cercetare.

2011, 2012 (octombrie-noiembrie), Profesionalizarea carierei didactice-noi competen e pentru actori aiț
schimbărilor în educa ie din jude ele Cara -Severin i Mehedin i. Universitatea de Vest din Timi oara, ț ț ș ș ț ș
Contract de finan are POSDRU/87/1.3/S/62421, Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Cara -ț ș ț ș
Severin. Formator curs Marketing Educa ional Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedin i) i Re i a (jud. ț ț ș ș ț
Cara -Severin)ș

2011 (noiembrie-decembrie) Barometrul Opiniei Publice, Timi oaraș
Anchetă sociologică realizată la ini iativa Departamentului de Sociologie – Antropologie din cadrul ț
Facultă ii de Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu ț ș ș
următoarele activită i: coordonarea generală a activită ilor de cercetare, analiza rezultatelor finale i ț ț ș
întocmirea raportului de cercetare.

2012 Cercetător în proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat 
femeilor rome" Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale", 
Domeniul major de intervenţie, 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii", Project ID: 62289. Activită i de cercetare sociologică în cadrul proiectului.ț
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2009-2017 Valori ale tinerilor liceeni: Cercetarea longitudinală în liceele din Timi oara i jude ul Timi  ș ș ț ș
de departamentul de Sociologie din cadrul Facultă ii de Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vestț ș
din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele activită i: coordonarea generală a cercetării, ș ț
coordonatorul activită ilor de teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea raportului de cercetareț ș .

2012, 2013 (mai), Studiul de trafic pentru Târgul de Carte Gaudeamus realizat pentru Societatea 
Română de Radiodifuziune. Cercetarea de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultă ii de ț
Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. Sociolog, responsabil cu următoarele ș ș
activită i: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activită ilor de teren, analiza rezultatelor ț ț
finale i întocmirea raportului de cercetareș

2012, 2013 (noiembrie-decembrie), 2014 (mai), 2014 (decembrie) Studiu privind satisfac ia popula iei ț ț
din Timi oara cu serviciile oferite de Poli ia Locală. Cercetarea realizată de Departamentul de ș ț
Sociologie din cadrul Facultă ii de Sociologie i Psihologie, Universitatea de Vest din Timi oara. ț ș ș
Sociolog, responsabil cu următoarele activită i: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul ț
activită ilor de teren, analiza rezultatelor finale i întocmirea raportului de cercetare.ț ș

2013, Impactul activită ilor culturale desfă urate de institu iile de cultură din subordinea administrativă ț ș ț
a CJTimi  asupra cetă enilor din mediul urban – în prima etapă asupra popula iei din Timi oara" ș ț ț ș
derulată în perioada iunie-decembrie 2013 de către Departamentul de Sociologie al Universită ii de ț
Vest din Timi oara. Datele de teren au fost colectate cu ajutorul studen ilor din anii I i II, specializările ș ț ș
Sociologie i Resurse Umane, în cadrul activită ilor de practică profesională. Cercetarea a fost ș ț
finan ată de Consiliul Jude ean Timi  prin contract nr. 1107/07.06.2013. Sociolog, responsabil cu ț ț ș
următoarele activită i: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activită ilor de teren, analiza ț ț
rezultatelor finale i întocmirea raportului de cercetare.ș

2014 (6-8 iunie) Acces ART ed. 7-2014. Festivalul anual organizat de Funda ia Rubin dedicat artelor ț
i culturii contemporane ce are scopul de a cre te vizibilitatea crea iei artistice în via a comunită ii. ș ș ț ț ț

Sociolog responsabil cu dezvoltarea unui atelier de sociologie vizuală (harta culturală a Timi oarei i ș ș
arta creativită ii-timpului liber a ora ului). Coordonarea activită ilor de culegere a datelor i ț ș ț ș
supervizarea interpretării datelor i realizării raportului de cercetare.ș

2014 (iunie-august), e-Incluziune: Dezvoltarea i implementarea unui program de asisten ă bazat pe ș ț
tehnologii TIC, pentru cre terea accesului la învă ământul superior al persoanelor cu dizabilită i ș ț ț
(POSDRU/156/1.2/G/141055), Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Partener: Universitatea 
de Vest din Timi oara. Expert pe termen scurt: responsabil cu analiza programelor de studii la care ș
sunt înscri i studen ii cu dizabilită i; Analiza traseului educa ional al studen ilor cu dizabilită i, ș ț ț ț ț ț
-Evaluarea accesului studen ilor cu dizabilită i la programe de studii i curriculum, Analiza prevederilor ț ț ș
legale, curriculare si din alte normative/standarde privind educa ia persoanelor cu dizabilită i; ț ț
Realizarea studiului privind identificarea formelor de adaptare a curriculumului i asigurare a egalită ii ș ț
în învă ământul superior.ț

2014-2015, „INCEPE O CARIERA DE SUCCES!", POSDRU/161/2.1/G/141573, beneficiar 
Universitatea de Vest din Timisoara în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Hunedoara. Expert pe 
termen lung: Mentor (COR:235902), responsabilită i în monitorizarea i dezvoltarea Planului Individualț ș
de Cariera a membrilor grupului intă, activită i de ajustare, readaptare în func ie de schimbările ț ț ț
individuale.

2015, Proiectului UEFISCI, POSDRU/155/1.2/S/136180 Internationalizare Echitate si Management 
Universitar pentru un Invatamant Superior de Calitate (IEMU). Expert din partea UVT Timisoara în 
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analiza rolului universitatilor in comunitate

2015-2016, Proiectul Centrul de activităţi locale (CAL) Model de integrare prin implicare a copiilor şi 
tinerilor în viaţa comunitătii, FRDS-ID PEH087, EXPERT CERCETARE (Sociolog - COR 263201). 
Responsabilitati: Coordonează activitatea de cercetare i de dezvoltare a propunerii de politică ș
publică.

2015-2017, Proiectul NOVAMOOC-Dezvoltarea i implementarea inovativă a MOOC-urilor în ș
învă ământul superior, PN-II-RU-TE2014-4-2040, Membru in echipa de cercetare a proiectului.ț

2016-2018: Proiectul ROMOOC: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin 
dezvoltarea de cursuri masive online deschise UEFISCDI, PN-III-P3-3.1-PM-RO-MD-2016-0122, 
Membru în echipa de proiect

PREMII SAU ALTE ELEMENTE DE RECUNOA TERE A CONTRIBU IILOR TIIN IFICEȘ Ț Ș Ț

2011-Distinc ie de Profesor Bologna oferită de Alian a Na ională a Organiza iilor Studen e ti din ț ț ț ț ț ș
România pentru centrarea activită ii didactice pe nevoile studen ilor.ț ț
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   ECV 2017-06-08T02:56:43.004Z 2017-07-05T20:15:46.590Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                   Laurențiu-Gabriel Țîru    Ion Slavici nr.20 Timișoara  RO România  laurentiu.tiru@e-uvt.ro   0256592148 profesional  home  0755062627  mobile    M Masculin   Română  image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/photo/D6C37B61-3C63-4C41-B7C9-94313022B059.3E207C82D142F98DFCABAD40CE15EC501496890603027.image_jpeg       true  Lector universitar <p>Activitati didactice si de cercetare stiintifica</p>  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie    Timisoara     false  Asistent universitar <p>Activități didactice și de cercetare științifică</p>  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie    Bvd. Vasile Pârvan nr.4 Timișoara  Învațământ superior     false  Preparator universitar Activități didactice și de cercetare științifică  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie    Bvd. Vasile Pârvan nr.4 Timișoara  Învățământ superior     false  Laborant <p>Activități de suport IT și statistică socială</p>  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Laboratorul de Informatică Socială    Bvd. Vasile Pârvan nr.4 Timișoara  Învățământ superior      false Curs postuniversitar de formare-Practica profesională a studenților Strategii instituționale de proiectare, implementare și evaluare a practicii profesionale a studenților-plasamente și parteneriate (66 ore)  Universitatea de Vest din Timișoara    Bvd. Vasile Pârvan nr. 4 Timișoara  Practică profesională a studenților     false Modulul de specializare psihopedagogică și didactică  Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic    Bvd. Vasile Pârvan nr. 4 Timișoara  Pregătire didactică     false Diplomă de Doctor Coordonator: prof. univ. dr. Miftode Vasile;<br /><br />Titlul tezei: Construcţie identitară şi manipulare prin mass-media  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice    Bvd. Carol I, Nr.11 700506 Iasi  Romania  Sociologie     false Diplomă de studii aprofundate-Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative  Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie    Bvd. Vasile Pârvan, nr.4 Timișoara  Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative     false Diplomă de licență  Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Sociologie    Bvd. Vasile Pârvan, nr. 4 Timișoara  Sociologie     false Diplomă de bacalaureat  Liceul de informatică Grigore Moisil    Str. Ghirlandei, nr. 4 Timișoara  48 Informatică      ro română     en engleză  C1 C1 B1 B1 B1   fr franceză  B1 A2 A2 A2 A2  Deschidere spre contactul social, volubilitate şi abilităţi comunicaţionale exersate în profesia de cadru didactic universitar  Orientare spre lucru în echipă şi capacitatea de a forma și de a coordona echipe de lucru în special pentru activități specifice de cercetare (activități de documentare, de teren)  Operare avansată PC- Windows, Office, SPSS, Atlas.Ti. Usurință de a învăța orice software necesar în activitatea didactică și de cercetare.   B   <p>ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ DE CERCETARE</p><p><br /><br />2000, Proiectul Investigarea cererii şi a ofertei culturale – bază de date pentru fundamentarea strategiilor culturale şi de promovare, coordonat de Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu autorităţile locale şi cu Facultatea de Sociologie a Universităţii de Vest din Timişoara, în cadrul Programului Phare – Euroart al Comisiei Europene. Sarcini: coordonarea unei echipe de operatori de teren.</p><p><br />2001-2002, Proiectul Împreună cu romii din Banat: pentru o dezvoltare locală durabilă, coordonat de Institutul Intercultural Timişoara, în cadrul Programului Măsuri de încredere al Consiliului Europei, ref.:CBM (2001)28. Sarcini: elaborarea instrumentelor strategiei metodologice, aplicarea şi analizarea datelor. </p><p><br /><br />2002, Coordonator focus group-uri Timişoara în cadrul proiectului Investigarea statusului tinerilor din Sud Estul Europei, proiect finanţat de Citizen Pact for South Eastern Europe, coordonat de Fundaţia CIVITAS pentru o Societate Civilă-Romania. Sarcini: aplicarea şi raportarea </p><p><br /><br />2002-2003 Coordonator ancheta realizată în cadrul proiectului Agrobiodinamica - agricultura mileniului III, coordonat de Fundaţia Academica Culturala Timişoara (F.A.C.T), în cadrul programului Phare. Sarcini: elaborare instrumente cercetare, coordonare culegere date, analiza şi raportul de cercetare. </p><p><br />2004 (mai/iulie) Investigator principal pentru proiectul Modernizing Agricultural Knowledge and Information System. Data Collecting for Social Assessment of Agricultural Extension Services (coordonator: Mălina Voicu), realizat de ICCV pentru Banca Mondială. Sarcini: colectare de date, coordonare reţea locală de colectare a datelor,  analiza datelor, raportare.<br />2005 (martie/octombrie) Investigator principal pentru satul Traian Vuia în cadrul cercetării Satul romanesc, sat european, realizată de ICCV la cererea DC Communication şi Delegatiei EC la Bucuresti, coordonatori: Malina Voicu, Bogdan Voicu. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.</p><p><br /><br />2005 (septembrie) consultant pentru Research and Consulting Grup in cadrul proiectului &#39;Identificarea nevoilor si resurselor in 15 comunitati multietnice&#39; realizat la comanda Fundatiei pentru o Societate Deschisă. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.</p><p><br />2006 (aprilie-mai), cercetător expert în cadrul proiectului Pro Communitas finanţat prin programul Phare 2003 (Phare 2003/005-551.01.05/01/21_1) și coordonat de Euroregional Center for Democracy, VIVID Research. Sarcini: implementarea metodologie sudiului  şi coordonarea activităţilor de culegere a datelor;</p><p><br />2007 Economic Statistics Development, EuropeAid 123275/D/SER/RO, PHARE 2005/017 – 553.03.07.02, 2007 - 2008. Studiu national de masurare şi elaborare indicatori economici. Cercetare coordonata de ICON PUBLIC SECTOR (institutie coordonatoare), Institutul National de Statistica din Suedia, Institutul National de Statistica din Germania, CERME (Centrul Roman de Modelare Economica), Digital Data Services (DDS), Coordonator Regional Sondaje: recrutarea şi instruirea operatorilor, supervizarea culegerii datelor, verificarea continutului chestionarelor. Director grant: Jose Luis Cervera Ferri. Valoarea grantului: 3.499.860. Tema cercetarii: Economie Informala in România.</p><p><br />2007 (septembrie) coordonator pentru localitățile Negresti Oas si Micula (jud. Satu Mare) in cadrul proiectului: Impactul absenței părinților plecați la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă realizat de Fundatia pentru o Societate Deschisă (resurse interne). Obiectivul proiectului a fost să identifice principalele efecte ale migrației asupra societății românești și să recomande autorităților competente măsuri de politici publice care să diminueze efectele negative și să le maximizeze pe cele pozitive. Sarcini: colectarea datelor, analiza de date, raportare.</p><p><br />2009 (februarie-aprilie), Consideraţii asupra consumului de mass media şi delimitarea specificului audientei postului de televiziune Analog TV în Timişoara. Anchetă sociologică de opinie realizată în orașul Timișoara. Studiul face parte din proiectul de parteneriat (contrapartidă) dintre Universitatea de Vest din Timișoara și postul Analog TV. Contract de contrapartidă nr. 341/11.06.2009, valoarea contractului: 8000 euro (&#43;TC si TVA). Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea activitatilor de culegere a datelor din teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.</p><p><br />2009 (martie-aprilie), Barometrul Opiniei Publice, Timișoara <br />Anchetă sociologică realizată la inițiativa Catedrei de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: pretestarea și definitivarea instrumentului de lucru, eșantionare, coordonarea activitatilor de culegere a datelor din teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.</p><p><br />2009 (martie-aprilie), Valori ale tinerilor liceeni (Timişoara): Catedra de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: elaborarea instrumentelor cercetării, coordonatorul activitaţilor de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare </p><p><br />2009 (iunie-iulie), Femeia romă-cunoscut și necunoscut, cercetare finanțată de Open Society Institute.Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani. Valoarea proiectului: 150000 euro. Cercetător, membru în echipa de cercetare a primului an responsabil cu realizarea cercetării pentru localitatea Timișoara (moderare focus-groupuri cu barbati romi).</p><p><br />2010 I și II (martie-aprilie, decembrie), Barometrul Opiniei Publice, Timișoara<br />Anchetă sociologică realizată la inițiativa Catedrei de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a activităților de cercetare, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.</p><p><br />2010 (aprilie-mai), Valori ale tinerilor liceeni (II): Cercetarea realizată în cadrul activităţilor de practică a studenţilor de la Catedra de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activitaţilor de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare</p><p><br />2011 (mai), Valori ale tinerilor liceeni (III): Cercetarea realizată în cadrul activităţilor de practică a studenţilor de la Catedra de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activitaţilor de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare<br />2011 (ianuarie), Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și Mehedinți. Universitatea de Vest din Timișoara, Contract de finanțare POSDRU/87/1.3/S/62421, Beneficiar: Inspectoratul școlar Județean Caraș-Severin. Autor de curs (echipa de experți)</p><p><br />2011 (aprilie-mai), Managementul comunicării cu alumni pentru instituțiile de învățământ superior din România. Universitatea de Vest din Timișoara, Contract de finanțare: POSDRU/86/1.2/56283. Expert pe termen scurt, Cercetător responsabil cu activitățile de culegerea a datelor (interviuri calitative) și realizarea rapoartelor de cercetare.</p><p><br />2011, 2012 (octombrie-noiembrie), Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și Mehedinți. Universitatea de Vest din Timișoara, Contract de finanțare POSDRU/87/1.3/S/62421, Beneficiar: Inspectoratul școlar Județean Caraș-Severin. Formator curs Marketing Educațional Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinți) și Reșița (jud. Caraș-Severin)</p><p><br />2011 (noiembrie-decembrie) Barometrul Opiniei Publice, Timișoara<br />Anchetă sociologică realizată la inițiativa Departamentului de Sociologie – Antropologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a activităților de cercetare, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.</p><p><br />2012 Cercetător în proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome&#34; Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale&#34;, Domeniul major de intervenţie, 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii&#34;, Project ID: 62289. Activități de cercetare sociologică în cadrul proiectului.</p><p><br /></p><p>2009-2017 Valori ale tinerilor liceeni: Cercetarea longitudinală în liceele din Timișoara și județul Timiș de departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activităților de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.<br /></p><p><br /></p><p>2012, 2013 (mai), Studiul de trafic pentru Târgul de Carte Gaudeamus realizat pentru Societatea Română de Radiodifuziune. Cercetarea de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activităților de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare</p><p><br /></p><p>2012, 2013 (noiembrie-decembrie), 2014 (mai), 2014 (decembrie) Studiu privind satisfacția populației din Timișoara cu serviciile oferite de Poliția Locală. Cercetarea realizată de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activităților de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.</p><p><br /></p><p>2013, Impactul activităților culturale desfășurate de instituțiile de cultură din subordinea administrativă a CJTimiș asupra cetățenilor din mediul urban – în prima etapă asupra populației din Timișoara&#34; derulată în perioada iunie-decembrie 2013 de către Departamentul de Sociologie al Universității de Vest din Timișoara. Datele de teren au fost colectate cu ajutorul studenților din anii I și II, specializările Sociologie și Resurse Umane, în cadrul activităților de practică profesională. Cercetarea a fost finanțată de Consiliul Județean Timiș prin contract nr. 1107/07.06.2013. Sociolog, responsabil cu următoarele activități: coordonarea generală a cercetării, coordonatorul activităților de teren, analiza rezultatelor finale și întocmirea raportului de cercetare.<br /></p><p><br /></p><p>2014 (6-8 iunie) Acces ART ed. 7-2014. Festivalul anual organizat de Fundația Rubin dedicat artelor și culturii contemporane ce are scopul de a crește vizibilitatea creației artistice în viața comunității. Sociolog responsabil cu dezvoltarea unui atelier de sociologie vizuală (harta culturală a Timișoarei și arta creativității-timpului liber a orașului). Coordonarea activităților de culegere a datelor și supervizarea interpretării datelor și realizării raportului de cercetare.</p><p><br /></p><p>2014 (iunie-august), e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la învățământul superior al persoanelor cu dizabilități (POSDRU/156/1.2/G/141055), Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Partener: Universitatea de Vest din Timișoara. Expert pe termen scurt: responsabil cu analiza programelor de studii la care sunt înscriși studenții cu dizabilități; Analiza traseului educațional al studenților cu dizabilități, -Evaluarea accesului studenților cu dizabilități la programe de studii și curriculum, Analiza prevederilor legale, curriculare si din alte normative/standarde privind educația persoanelor cu dizabilități; Realizarea studiului privind identificarea formelor de adaptare a curriculumului și asigurare a egalității în învățământul superior.</p><p><br /></p><p>2014-2015, „INCEPE O CARIERA DE SUCCES!&#34;, POSDRU/161/2.1/G/141573, beneficiar Universitatea de Vest din Timisoara în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Hunedoara. Expert pe termen lung: Mentor (COR:235902), responsabilități în monitorizarea și dezvoltarea Planului Individual de Cariera a membrilor grupului țintă, activități de ajustare, readaptare în funcție de schimbările individuale.<br /></p><p><br /></p><p>2015, Proiectului UEFISCI, POSDRU/155/1.2/S/136180 Internationalizare Echitate si Management Universitar pentru un Invatamant Superior de Calitate (IEMU). Expert din partea UVT Timisoara în analiza rolului universitatilor in comunitate</p><p><br /></p><p>2015-2016, Proiectul Centrul de activităţi locale (CAL) Model de integrare prin implicare a copiilor şi tinerilor în viaţa comunitătii, FRDS-ID PEH087, EXPERT CERCETARE (Sociolog - COR 263201). Responsabilitati: Coordonează activitatea de cercetare și de dezvoltare a propunerii de politică publică.</p><p><br /></p><p>2015-2017, Proiectul NOVAMOOC-Dezvoltarea și implementarea inovativă a MOOC-urilor în învățământul superior, PN-II-RU-TE2014-4-2040, Membru in echipa de cercetare a proiectului.<br /></p><p><br /></p><p>2016-2018: Proiectul ROMOOC: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin dezvoltarea de cursuri masive online deschise UEFISCDI, PN-III-P3-3.1-PM-RO-MD-2016-0122, Membru în echipa de proiect<br /></p><p><br /></p><p><br />PREMII SAU ALTE ELEMENTE DE RECUNOAȘTERE A CONTRIBUȚIILOR ȘTIINȚIFICE</p><p>2011-Distincție de Profesor Bologna oferită de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România pentru centrarea activității didactice pe nevoile studenților.</p> 



