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Curriculum vitae  
Prenume Nume: Roxana-Mihaela VASILIU 

Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Prenume /Nume  Roxana – Mihaela VASILIU 

E-mail vasiliu.roxana@uaic.ro, vasiliu.roxana@gmail.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 27 octombrie 1986 

Locul naşterii Fălticeni, Judeţul Suceava 

Sex 
 

 

Feminin 
 
 

Experienţa profesională  

Perioada, postul ocupat Februarie 2022  - prezent: Lector universitar, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială  
Susţinere activități curs/ seminar pentru disciplinele:  
- Introducere în sociologie, Specializările Sociologie şi Resurse Umane – curs (2021- ) și seminar; 
- Metodologia cercetării în științele sociale, Specializările AS-ID (titular curs 2021- ), Sociologie, 
Resurse Umane - seminar; 
- Metode de cercetare în ştiinţele comunicării, Specializarea Comunicare și Relații Publice - seminar;  
- Elaborarea lucrării de licență, Specializarea Sociologie; 
- Demografie, Specializările Sociologie şi Resurse Umane - seminar;  
- Sociologie urbană, Specializarea Sociologie - seminar;  
- Metode și strategii avansate de cercetare calitativă, Specializarea SORU – curs și seminar; 
- Etică și integritate academică – Sociologie - curs; 
Activități de tutoriat Specializarea Sociologie, coordonare lucrări licență  

Perioada, postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Octombrie 2020 – Februarie 2022: Asistent universitar doctor 
Octombrie 2016 - Iunie 2020: Asistent universitar doctor asociat 
Octombrie 2013 - Iunie 2016: Asistent student doctorand 

Susţinere activități seminar pentru disciplinele:  
- Demografie şi sociologia populaţiei/ Demografie, Sociologie şi Resurse Umane (2013-2021);  
- Sociologie urbană, Specializarea Sociologie (2014-2021);  
- Elaborarea lucrării de licenţă, Specializarea Sociologie (2016-2021);  
- Practica de specialitate compactă, Specializarea Sociologie, Anul I (2018-2021);  
 - Sociologie generală (2016-2017) și Introducere în sociologie (2017-2019) - Specializarea Asistență 
Socială,  
- Metodologia cercetării în științele sociale, Specializarea Sociologie (2019-2021); 
- Metode de cercetare în ştiinţele comunicării, Specializarea CRP (2016- 2017, 2018-2021);  
- Metodologia cercetării socialului, Specializarea Asistență Socială (2016 –2018),  
- Sociologia opiniei publice şi analize electorale, Specializarea Sociologie (2015- 2016);  
- Sociologie aplicată (practică), Specializarea Sociologie (2018-2020); 
- Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (2014-2017) și Prelucrarea statistică a datelor (2017-2018), 
Specializarea Asistență Socială. 
 
Elaborare articole științifice, participări conferințe, coordonare activități de practică, participare la 
activități de cercetare organizate în cadrul departamentului. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Alte activităţi:  
- realizarea orarului pentru Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, semestrul II, anul univ. 
2016-2017, anii univ. 2017-2022;  
- membru/ colaborator în Comisia de Admitere a departamentului (anii 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 
2021) 
Ianuarie 2021: Membru în comisia de concurs gradații merit și spor performanță – Facultatea de 
Filosofie și Științe Social-Politice 
Guest editor (alături de prof. univ. dr. Dumitru Stan) - Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă) SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, vol. XIV, nr. 1/2021: 
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/54  
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, 
Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială, Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506 Iaşi, România 
  

mailto:vasiliu.roxana@uaic.ro
mailto:vasiliu.roxana@gmail.com
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/issue/view/54
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Prenume Nume: Roxana-Mihaela VASILIU 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

  01.11.2020-31.12.2020, aprilie-iunie 2021, 01.11.2021-31.12.2021 ; februarie-martie.2022 
Tutore 
Organizarea evenimentelor Student de nota 10!, Cunoaște-ți viitorul job, Profesor pentru o zi - 
specializarea Sociologie, Anul I, în cadrul proiectului Finalizează facultatea cu succes și cu șanse 
promițătoare! (FFSSP) – FFSSPstudis. Cod proiect: 8481-RO. Sursă / linie de finanțare: Proiectul 
privind Învățământul Secundar – ROSE – Schema de Granturi pentru Universități, proiect finanțat 
conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015. 
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilităţi principale 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități şi responsabilităţi principale 

 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

    01.06.2021 – 17.12.2021  
    Expert cercetare 

 Realizarea unui studiu calitativ privind implicarea studenților UAIC în activitățile extracurriculare în 
cadrul proiectului Șanse egale la educație - echitate în societate!, CNFIS-FDI-2021-0489, sursa/ linia 
de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI 2021), director de proiect: conf. dr. Romeo 
Asiminei.  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 
    5.10.2020-17.12.2020, 17.02.2021-17.12.2021 
    Tutore 

Activități remediale și de tutoriat organizate cu studenții de anul I din cadrul Facultății de Filosofie și 
Științe Social-Politice în cadrul proiectului Centrul de învățare LEARN&CONNECT, acord de grant nr. 
286/SGU/CI/III/18.12.2019, finanțat MEN-UMPFE din Proiectul ROSE – Proiectul privind învățământul 
secundar – Schema de granturi pentru universități.  

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Perioada 

August 2021 
    Autor studiu Percepții și atitudini privind decalajele de gen în domeniile STIM  - sondaj de 

opinie online 
Analiza datelor și interpretarea rezultatelor obținute prin ancheta pe bază de chestionar privind 
identificarea percepției/ opiniei cu privire la decalajul de gen (gender gap) în STIM/ Industria textilă și 
a modei, realizat în perioada 16 iunie - 15 iulie, în cadrul proiectului shemakes.eu, finanțat prin 
programul Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 
101006203. 
Întreprinderea Socială Atelierul REDU SRL, Str. Stejar, nr. 33., bl. I5, ap. 11, Iaşi, 700415, România 
 
August 2018 – Septembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Specialist relații sociale (Expert dezvoltare și implementare metodologii educaționale) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în echipa de implementare a proiectului POCU/74/6/18/103759 – „Comunități implicate, 
educație de calitate” realizat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Iași, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020.  
Responsabilități: elaborare metodologii de implementare a programelor educaționale; organizarea 
derulării activităților de creștere a capacității instituționale a opt unități de învățământ la nivel de 
programe, resurse umane și rețele profesionale: formare cadre didactice, întărirea cooperării între 
cadre didactice, experți, unități școlare, administrația publică locală, comunitatea locală, instituții 
publice; monitorizare și evaluare impact în rândul beneficiarilor ș.a. 

Numele şi adresa angajatorului Fundația World Vision, Biroul zonal Iași&Vaslui, Iași, str. Dumbrava Roșie, nr. 32 
 

Perioada Noiembrie 2016  – Februarie 2017, Septembrie-Octombrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Autor (Sociolog) 
Colectare și centralizare date, dezvoltarea raportului de cercetare Vital Signs Iaşi: Pulsul 
comunității http://iasi.vitalsigns.ro/. Elaborat după un format internațional, studiul pilot Vital Signs Iaşi 
îşi propune să traseze o imagine de ansamblu cu privire la vitalitatea urbană locală, plecând de la 11 
domenii de interes care definesc pilonii de dezvoltare ai oricărui spaţiu social. Vital Signs este o 
cercetare folosită în comunitate pentru a monitoriza, pe baza unei metodologii dezvoltate de 
Fundațiile Comunitare din Canada, situația din domenii cheie ale calității vieții și pentru a identifica 
nevoi sau oportunități de acțiune. 
Fundaţia Comunitară, Iaşi, str. Petru Poni, nr. 1 bis 
 
 
 
 
 

http://iasi.vitalsigns.ro/
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Prenume Nume: Roxana-Mihaela VASILIU 

Perioada Februarie 2015 –Mai 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert Cercetare Evaluare/ Cercetător în sociologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea studiului de evaluare a programului pilot din cadrul proiectului cu titlul „Prinţ şi cerşetor” 
(RO2013_C2.2_09) realizat prin granturile SEE 2009-2014, Fondul ONG în România, Componenta 
2 - Justiție Socială, Sub-componenta 2.2. - Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii. 
Responsabilități principale: elaborare plan de cercetare, realizare instrumente de lucru specifice 
pentru fiecare grup țintă: elevi, beneficiari, reprezentanți instituții (licee, școli din mediul rural, 
organizații), voluntari; aplicare instrumente, centralizare date; elaborare raport. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Corona, Iaşi, str. Păcurari nr.21 
 

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator specialitate/ sociolog   

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la diverse cercetări şi studii în colaborare cu Prof. univ. dr. Adrian Netedu în cadrul 
Departamentului de Sociologie și Asistență Socială, CENSOP, Metro Media Transilvania, Insomar 
S.A., Fundaţia AXIS etc. Implicarea în activități de teren și laborator (studii calitative și cantitative), 
activități de coordonare, culegerea datelor, realizarea de baze de date în programe statistice 
specifice, analiza și prelucrarea datelor, întocmirea de rapoarte de cercetare. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Perioada Martie - Aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Operator de interviu   

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizare interviuri cu reprezentanți ai industriilor culturale și creative din municipiul Iași în cadrul 
pregătirii pentru competiția Capitală Culturală Europeană – 2021, studiu inițiat de Fundația Iași – 
Capitală Culturală Europeană prin firma KEA (Bruxelles), având ca partener de cercetare 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.  
Responsabilități: realizare interviuri, transcriere și traducere în limba engleză 

 Numele şi adresa angajatorului Fundația AXIS, Iași 
 

Perioada Iunie – Iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Operator introducere date; Consultant specialitate în regim de voluntariat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectul „Tinereţe fără depresie şi viaţă fără excluziune socială”, implementat cu sprijinul financiar al 
Fundaţiei Soros 

 Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Sfântul Damian, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Perioada Noiembrie 2010 – Februarie 2011 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Descrierea proiectului. 

Expert sociologie, Proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai 
eficientă”  
Proiectul Un cadru legislativ mai coerent pentru o administrație publică mai eficientă (cod SMIS 
2989) a fost inițiat de Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice (UCRAP), departament 
al Ministerului Administrației și Internelor și a fost finanțat prin Fondul Social European, Axa Prioritară 
1, domeniul major de intervenție 1.1 Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-
administrativ a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, cod SMIS 2989.  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Activități: realizarea metodologiei de cercetare; realizarea și testarea instrumentului de lucru, 
culegerea, introducerea, prelucrarea și analiza datelor, realizarea unui raport cu concluziile rezultate în 
urma centralizării și interpretării chestionarelor privind disfuncționalitățile generate de reglementările 
incidente în domeniul administrației publice din România (titlul raportului de cercetare: Analiza 
disfuncționalităților cadrului legislativ incident domeniului admin istraţiei publice). 
SC Relians Corp S.R.L., Iași, str. Popăuți nr. 2-4, bl. C1, et. 5, jud. Iași 
Cercetare 

Perioada    Septembrie 2010 – Decembrie 2010  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator zonal/ Operator de interviu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea echipelor de operatori de teren din Regiunea Nord-Est în cadrul Studiului Naţional de 
Audienţă pentru BRAT 
Realizare interviuri cu reprezentanţi ai firmelor de consultanţă, organisme intermediare etc. din 
Regiunea N-E în cadrul proiectului Impactul fondurilor europene asupra grupurilor vulnerabile. 

Numele şi adresa angajatorului Metro Media Transilvania, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii sociale, sondaje, marketing şi publicitate 
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Perioada 

 
Septembrie – Octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Operator interviu, moderator focus-grup în cadrul proiectului: Arhitect în România. Studiu de 
fundamentare a politicilor naţionale pentru arhitectură.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Implicarea în activitățile derulate în municipiul Iași, parte a cercetării realizate la nivel național. 
Responsabilități: realizarea de interviuri semi-structurate cu specialiști arhitecți și cu ocupații 
complementare din domeniul construcțiilor, organizarea și moderarea de focus-grupuri cu arhitecți, 
funcționari din administrația publică locală și specialiști din domenii conexe (peisagiști, alpiniști 
utilitari, designeri, ingineri constructori), transcrierea materialelor. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare Avansată din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială de la 
Universitatea Babeş Bolyai, OAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

Perioada Mai 2007 – Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Colaborator coordonator zonal 
Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor, coordonarea echipelor de cercetare, prelucrarea și 
analiza datelor, conceperea rapoartelor de cercetare 

 Studii reprezentative: Analiză situațională comuna Grajduri, jud. Iași (400 chestionare); Expoll Political 
Research – municipiul Iași (1200 chestionare); Expoll Political Research – județul Bacău (3000 
chestionare, 4 rapoarte de cercetare pentru localitățile Moinești, Onești, Târgu Ocna, Bacău); Expoll 
Political Research județul Sălaj – 3000 chestionare (raport general, rapoarte pe localitățile Zalău, 
Șimleu Silvaniei, Jibou, 2 rapoarte mediul rural), coautor; Expoll Political Research – municipiul 
Bacău (800 chestionare) ș.a. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Expoll S.R.L. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de cercetare şi consultanţă 
 

Perioada Mai 2008 – Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator EXIT POLL, judeţul Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de instructaje, coordonarea echipelor de operatori, verificarea activităţii operatorilor  

Numele şi adresa angajatorului Insomar, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

Perioada Noiembrie – Decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coautor în cadrul proiectului Evaluare sociologică instituţională, Instituţia Prefectului 
Judeţului Iaşi 

Descrierea proiectului. Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Studiul cu privire la evaluarea Instituției Prefectului a avut drept obiective: măsurarea opiniei locuitorilor 
din municipiul Iași în legătură cu imaginea Instituției Prefectului (sondaj de opinie pe un eșantion 
reprezentativ de 977 persoane din mun. Iași); evaluarea opiniei persoanelor privind problemele care 
apar în cadrul solicitării serviciilor acestei instituții (chestionarea petiționarilor care au apelat la serviciile 
Instituției Prefectului în perioada 19-30 noiembrie 2007, volum eșantion – 167 persoane); măsurarea 
opiniei funcționarilor publici angajați ai Instituției Prefectului cu privire la problemele specifice instituției 
(34 respondenți, chestionar auto-administrat). Responsabilități: coordonarea echipei de operatori, 
introducerea datelor, analiza și interpretarea datelor, coautor alături de dr. Alexandru-Cosmin Apostol. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Antropos, Iaşi – proiect coordonat de Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
 

Perioada Mai – Septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coautor în cadrul Barometrului de opinie Student la Cuza 2007  

Descrierea proiectului. Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Student la Cuza 2007 reprezintă unul dintre cele mai importante studii derulate la nivel academic în 
România, realizat pe un eșantion de 7117 subiecți. Este un studiu reprezentativ pentru fiecare facultate 
din cadrul UAIC, în cadrul căruia au fost redactate 14 rapoarte (câte unul pentru fiecare facultate) și 
unul general, care poate fi accesat la adresa: https://www.uaic.ro/wp-
content/uploads/2007/11/studiu.pdf  Datele au fost culese cu ajutorul a 180 de operatori de teren 
(chestionare auto-administrate).  
Responsabilități: coordonator culegere date, responsabil analiză și prelucrare date în SPSS, coautor al 
rapoartelor de cercetare (alături de Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Adrian Lupu și dr. 
Alexandru-Cosmin Apostol).  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi – proiect coordonat de Prof. univ.dr. Luminița Iacob 
 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2007/11/studiu.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2007/11/studiu.pdf
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Perioada Mai – Iunie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Coautor în cadrul proiectului Cercetare sociologică Iaşi, mai – iunie 2007, privind problema 
securităţii comunitare: Salut, vecine!  

Descrierea proiectului. Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Proiectul Salut, vecine! reprezintă o inițiativă a Poliției de Proximitate Iași, ca reacție la amenințările 
care apar la adresa individului din cauza diminuării spiritului comunitar și a comunicării în relațiile de 
vecinătate. Scopul declarat al proiectului este netezirea asperităților relaționale la nivelul 
microcomunităților, prin atragerea membrilor acestora în activități comune (recreative, competiționale, 
culturale), conform interesului manifestat de către membrii comunității. 
O componentă a acestui proiect a fost realizarea unui studiu sociologic cantitativ cu privire la problema 
securității comunitare, reprezentativ pentru populația din municipiul Iași. 
Responsabilități: introducerea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor (coautor).  

Numele şi adresa angajatorului Poliţia de Proximitate - Municipiului Iaşi 
 

Perioada Decembrie 2005 – Mai 2006 

Funcţia sau postul ocupat Participarea la diverse cercetări și studii socio-politice coordonate de catedra de Sociologie și 
Asistență Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Activităţi şi responsabilităţi principale Operator teren, operator introducere date, analist date 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 2013 – 2016 

Calificarea / diploma obţinută Doctor, Domeniul Sociologie 
Titlul tezei: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională, coordonator științific: Prof. univ. dr. 
Mihai Dinu Gheorghiu 

 Iunie 2014 – Septembrie 2015 – bursier în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 Inovare şi 
dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – 
doc postdoc), Academia Română – Filiala Iași  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

Perioada 2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master în domeniul Științe Politice, programul de studii Marketing politic şi comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 
 

Perioada 2005 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Licențiată în Sociologie, Specializarea Sociologie,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice 

 
Perioada 

 
2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Filiera Teoretică, Specializarea Matematică-Informatică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, jud. Suceava 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

Franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 
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Competenţe şi abilităţi sociale/ de 

comunicare 

  
- iunie-iulie 2021: membru în echipa multidisciplinară a proiectului Soluții colaborative –domeniul 

Spații publice, Asociația CIVICA: https://afla.solutiicolaborative.ro/spatii-publice  
- moderator conferința națională Tineri cercetători în științele sociale/ Young researchers in social 

sciences edițiile I și II (2020, 2021) 
- moderare masă rotundă în cadrul cadrul The City as the Living Space of Christians’ Summer 

School, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Theology of Chur, Switzerland, 8-
15 iulie 2019; 

- moderare - alături de Prof. univ. dr. Adrian Netedu, a Atelierului de lucru Sectorul nonprofit și 
dezvoltarea urbană, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, 3 iulie 2018; 

- moderare Sesiune de postere Dimensiuni ale cercetării în științele sociale alături de Dr. 
Alexandru-Cosmin Apostol (invitat: Prof. univ. dr. Vasile Miftode), în cadrul Ecole Franco-
Roumaine en Sciences Sociales, ediția 14, 2017. 

- prezentarea raportului Vital Signs Iași în cadrul unei conferințe de lansare a proiectului, 2017; 
- prezentarea raportului de evaluare a studiului „Prinț și cerșetor” în cadrul unei conferințe de 

presă, 2015; 
- prezentare Masă rotundă pe tema Sondajele de opinie: între manipulare şi adevăr în calitate de 

sociolog Expoll, eveniment care l-a avut ca invitat special pe Conf. univ. dr. Dan Lungu (iunie 
2008); 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - participări conferințe, susținere seminarii etc. 

 -   membru în comitetul de organizare al conferinței Tineri cercetători în științele sociale/ Young 
researchers in social sciences edițiile I și II (2020, 2021) 

- organizare atelier de lucru Sectorul nonprofit și dezvoltarea urbană (2018); 
- membru în comitetul de organizare al conferinței Cărțile care ne-au făcut oameni (2018); 
- buna organizare a sarcinilor şi încadrarea în termenii limită impuşi de contractanţi ș.a. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe în utilizarea PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS Data Analysis. 

Alte competenţe şi aptitudini 
 
 
 
 

Permis de conducere 

Curiozitate științifică, abilități în cercetarea socială și politică, buna cunoaștere a metodelor și 
tehnicilor de cercetare sociologică (obținută în urma participării la numeroase studii/ sondaje de 
opinie); deschidere față de nou, pasiunea pentru sociologie și disciplinele complementare; spirit de 
echipă; capacitate de adaptare la diverse grupuri sociale şi la situaţii neprevăzute. 
  
Categoria B  
 

 

https://afla.solutiicolaborative.ro/spatii-publice
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PUBLICAȚII ȘI ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE  

 

Carte științifică publicată: 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2019. Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională. Iași: Editura Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, ISBN 978-606-714-519-9. https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/observatorul_social/capitalul-

educational-din-perspectiva-intergenerationala-1709/1  

 

Articole publicate în reviste indexate BDI: 

 Apostol, Alexandru-Cosmin, Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2021. Social-Work Students Wellbeing: A Literature Review, în Revista de 

Asistență Socială, nr. 2/2021, Universitatea din București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Polirom, 

http://www.swreview.ro/index.pl/social-work_students_wellbeing__a_literature_review  

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2020. The Political and Civic Involvement of Students: a sociological research, în Technium Social 

Sciences Journal, vol 9 (2020), ISSN: 2668-7798, pp. 501-507. 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2020. Trust in institutions and political engagement among students: a quantitative research, în 

Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series) Sociology and Social Work Section, Sociology and 

Social Work Section, Issue XIII/ No.1/ 2020. Iași: Editura „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pp. 143-154. 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2018. Education as a tool for transition to motherhood: a demographic perspective, în Scientific Annals 

of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi (New Series) Sociology and Social Work Section, Issue XI / No. 2 / 2018, Iași: Editura 

„Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pp. 91-103.  

 Vasiliu, Roxana-Mihaela, Netedu, Adrian. 2018. Inventarul resurselor comunitare și strategii de culegere a datelor. Studiu de caz 

în comunitatea urbană ieșeană [The inventory of community resources and strategies for collecting social data. Case study in 

urban Iasi community], în Revista de Asistență Socială, nr. 2/2018, Universitatea din București – Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială, Polirom, pp. 47-58. 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2015. „Transferuri educaționale intrafamiliale: de la imobilitate la mobilitate”, în Anuarul științific al 

Universității „Petre Andrei” din Iași, Tomul 14, Iaşi: Lumen, pp. 5-20. 

 

Articole publicate în volume colective: 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2019. „Tendințe privind piața de carte din România”, în Cristina Gavriluță & Dana Bădulescu (coord.), 

Cărțile care ne dau aripi. București: Eikon, pp. 365-377. ISBN: 978-606-49-0207-8. 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2015. „Democrație, acces la educație și dezvoltare umană”, în Bogdan Ştefanachi & Cătălina-Daniela 

Răducu (coord.), Securitatea Umană. Provocări contemporane. Bucureşti: Pro Universitaria, pp. 235-260. ISBN 978-606-26-

0340-3. 

 

Articole publicate în volume ale conferințelor: 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2015. „Sociological Perspectives on Inequalities of Educational Opportunity: Case Study: Upper 

secondary schools from Iasi”, în Proceedings of the International Conference Humanities and Social Sciences Today. Classical 

and Contemporary Issues. Social and Political Theory. Bucureşti: Pro Universitaria, pp. 237-249. 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2014. „Perspectives on investments in educational capital: a sociological approach”, în Iulian Boldea 

(coord.) Dabates on Globalization. Approaching national identity through intercultural dialogue. Section: Sociology, Political 

Sciences, International Relations. Târgu Mureş: Arhipelag XXI Press, pp. 330-339.  Nu trebuie 

 

Recenzii publicate în reviste indexate BDI: 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela. 2018. Recenzie la „Demografie şi sociologia populaţiilor. Elemente teoretice şi practice” [Adrian 

Netedu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2016], în Psihologia Socială, nr. 41 (I)/2018, Iaşi: Polirom 

 Vasiliu, Roxana-Mihaela, Apostol Alexandru-Cosmin. 2017. Recenzie „La méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace 

culturel, espace social et analyse des données”, în Psihologia Socială, nr. 39 (I)/2017, Iaşi: Polirom. 

 

 

 

 

 

https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/observatorul_social/capitalul-educational-din-perspectiva-intergenerationala-1709/1
https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/observatorul_social/capitalul-educational-din-perspectiva-intergenerationala-1709/1
http://www.swreview.ro/index.pl/social-work_students_wellbeing__a_literature_review
http://www.swreview.ro/index.pl/social-work_students_wellbeing__a_literature_review
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Lucrări științifice prezentate în cadrul conferințelor internaționale: 

  „Inegalites numeriques. Perspectives sociologiques”, Ecole Franco-Roumaine en Sciences Sociales, ediția 16, Les inegalites 

sociales en Europen et leurs evolutions, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, 30-31 octombrie 2019 (împreună cu Alexadru-Cosmin Apostol). 

 „Education, place of residence and the transition to motherhood: a demographic perspective”, Ecole Franco-Roumaine en 

Sciences Sociales, ediția 15, L’Europe face au defi demographique: enjeux et perspectives, Facultatea de Filosofie și Științe 

Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 17-18 octombrie 2018.  

 „Tendințe privind piața de carte din România” / „Trends in the Book Market of Romania”, Conferința Internațională Cărțile care ne-

au făcut oameni/ The Books that Made Us), Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și Facultatea de Litere, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 26 mai 2018. 

 „Sociological perspectives on Brexit and higher education in UK: the impact on European students”, Ecole Franco-Roumaine en 

Sciences Sociales, ediția 14, Brexit, populisme et immigration: quel avenir pour une Europe en tourmente?, Iași, 19-20 octombrie 

2017. 

 „Perspective sociologice privind stilurile educative familiale/ Sociological perspectives on educational family styles”, în cadrul 

conferinţei internaţionale – Interdisciplinary research and professional development within international context, Facultatea de 

Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași, în cadrul proiectului „Tineri cercetători  de succes – dezvoltare 

profesională în context interdisciplinar și internațional”, POSDRU/159/1.5/S/132400, Iași, 10-12 iunie 2015. 

 „Perspectives on investments in educational capital: a sociological approach/ Perspective privind investițiile în capitalul 

educațional: o abordare sociologică”, în cadrul conferinţei internaţionale Globalization, intercultural dialogue and national 

identity, ediția a II-a, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA, Universitatea „Petru Maior” și Institutul de Științe Socio-Umane 

„Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Tîrgu Mureș, 28-29 mai 2015.  

 „Sociological perspectives on inequalities of educational opportunity. Case study: Upper secondary schools from Iasi”,  în cadrul 

conferinței internaționale Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues, Academia Română – Filiala 

Iași, Iaşi, 7-10 mai 2015. 

  „Cultura politică a tinerilor: de la hobby la implicare civică”, Colocviul Internațional Şcoala Franco-Română de Metodologie în 

Ştiinţele Sociale, Ediția a XI-a, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 

colaborare cu Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l'Université Lille1 (Franţa), 17 – 20 octombrie 2012.  

 

Lucrări științifice prezentate în cadrul conferințelor naționale: 

 „Piața de carte în contextul pandemiei COVID-19”, în cadrul conferinței naționale Tineri cercetători în științele sociale, ediția a II-a, 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, 30.10.2021. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/tineri-cercetatori-in-

stiintele-sociale  

 „Perspective privind implicarea civică și politică a studenților: o abordare sociologică”, în cadrul conferinței naționale Tineri 

cercetători în științele sociale, ediția I, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 31.10.2020. 

 „Repere istorice privind sociologia lui Dimitrie Gusti” (poster), Dimitrie Gusti – Restitutio la 140 de ani de la naștere, Departamentul 

de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 

Direcția Județeană de Statistică Iași, Institutul Național de Statistică, 13 februarie 2020. 

 „Transferuri educaţionale intrafamiliale: de la imobilitate la mobilitate”, în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice la nivel 

național - Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene, Ediția a XXIII-a, Universitatea 

„Petre Andrei” din Iași, 5-6 iunie 2015. 

 „Capitalul educaţional din perspectivă intergeneraţională. Date statistice ale unei cercetări în curs: studiu de caz pe 5 licee ieşene/ 

din municipiul Iaşi”, Laboratorul de Psihologie Socială și Studii Interdisciplinare, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 7 decembrie 2015. 

 „Implicarea civică și politică a tinerilor. România vs. UE28”, în cadrul Conferinței naționale în științe politice: Dezvoltare 

internațională și democratizare, Ediția I, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene din 

cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 5-6 decembrie 2014. 

 
 
  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/tineri-cercetatori-in-stiintele-sociale
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/tineri-cercetatori-in-stiintele-sociale

