Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Vasiliu, Roxana – Mihaela

Adresă

Strada Ion Creangă, nr. 77 B, Fălticeni, judeţul Suceava, România

E-mail

vasiliu.roxana@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27 octombrie 1986

Locul naşterii

Fălticeni, Judeţul Suceava

Sex

Feminin

Educaţie şi formare
Perioada 2013 – Prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand, Domeniul Sociologie, 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
Titlul tezei: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațonală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Al. I. Cuza”, 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, media de
absolvire: 9,68, media disertaţie: 10. Lucrarea cu titlul: Cultura politică a tinerilor: de la hobby la
implicare civică (cercetare derulată în rândul membrilor organizațiilor de tineret PD-L, PNL, PSD din
Municipiul Fălticeni), coordonator științific: Conf. univ. dr. Adrian Netedu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Tehnici de sondare a opiniei publice, Managementul proiectelor, Analiză si monitorizare media,
Strategii de comunicare în sfera publică, Cultură şi educaţie politică, Guvernare europeană, Mentalități
sociale, Marketing electoral, Strategii de comunicare ș.a.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
2005 – 2008

Calificarea / diploma obţinută

Licențiat în Sociologie, Specializarea Sociologie, media de absolvire: 9,35, media licenţă: 10
Lucrarea cu titlul: Practici de petrecere a timpului liber şi consum cultural (studiu cantitativ, volumul
eşantionului: 364 persoane cu vârsta de 16 ani şi peste, cu domiciliul în municipiul Iaşi), coordonator
științific: Conf. univ. dr. Adrian Netedu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Metodologia cercetării sociologice, Statistică, Sociologie aplicată, Sociologie urbană, Demografie,
Metode şi tehnici de cercetare cantitativă, Metode şi tehnici de cercetare calitativă, Sociologie şi
managementul organizaţiilor , Sociologia culturii, Sondaje de opinie ș.a.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 2013 – Iunie 2016
Activitate didactică (Asistent student doctorand)
Octombrie 2013 – Ianuarie 2014: Susținerea seminariilor pentru disciplina Demografie şi sociologia
populaţiei, Specializarea Sociologie, Anul III, titular curs: Conf. univ. dr. Adrian Netedu
Octombrie 2014 – Ianuarie 2015, Octombrie 2015 – Ianuarie 2016: Susținerea seminariilor pentru
disciplinele Demografie şi sociologia populaţiei, Specializările Sociologie și Resurse Umane, Anul
III și Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – Specializarea Asistență Socială, Anul I, titular
cursuri: Conf. univ. dr. Adrian Netedu
Februarie 2015 – Iunie 2015, Februarie 2016 – Iunie 2016: Susţinerea seminarului pentru disciplina
Sociologie rurală şi urbană, Specializarea Sociologie, Anul III, titular curs: Conf. univ. dr. Adrian
Netedu
Februarie 2016 – Iunie 2016: Susţinerea seminarului pentru disciplina Sociologia opiniei publice şi
analize electorale, Sociologie, Anul III, titular curs: Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei

Numele şi adresa angajatorului
Curriculum vitae al
Nume Prenume: Vasiliu Roxana-Mihaela

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Descrierea proiectului. Activităţi şi
responsabilităţi principale

Februarie 2015 –Mai 2015
Expert Cercetare Evaluare/ Cercetător în sociologie
Realizarea studiului de evaluare a programului pilot din cadrul proiectului cu titlul „Prinţ şi cerşetor”.
Fundaţia Corona, Iaşi, str. Păcurari nr.21
2008 – prezent
Colaborator specialitate/ sociolog
Participarea la diverse cercetări şi studii în colaborare cu Prof. univ. dr. Adrian Netedu în cadrul
Catedrei 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.
Cercetare
Martie 2014
Operator de interviu
Realizare interviuri cu reprezentanţi 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
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, persoană contact –Prof. univ. dr. Adrian Netedu
Iunie – Iulie 2012
Operator introducere date; Consultant specialitate în regim de voluntariat
Proiecul „Tinereţe fără depresie şi viaţă fără excluziune socială”, implementat cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Soros
Asociaţia SF.Damian, Iaşi
Cercetare
Martie 2011 – Iunie 2014
Reprezentant comercial (Librar)
Activități specifice postului de librar: consiliere clienți, lansare comenzi carte, recepționare marfă,
realizare de activități în programele de gestiune, vânzare carte, organizare de evenimente în cadrul
libăriei, participare la târguri de carte etc.
SC ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., Librăria Adevărul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, Iași
Departamentul Carte
Noiembrie 2010 – Februarie 2011
Expert sociolog, Proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă”
inițiat de UCRAP(MAI)
Proiectul Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă a fost inițiat de
Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice (UCRAP), departament al Ministerului
Administrației și Internelor. Obiectivul general al proiectului a fost sistematizarea și raționalizarea cadrului
legal incident în domeniul administrației publice, scopul fiind promovarea de propuneri pentru reducerea
disfuncționalităților în aplicarea cadrului legislativ în domeniul administrației publice și facilitarea
implementării acestora la nivelul autorităților publice din România, principalul rezultat anticipat fiind
Proiectul Codului Administrativ al României.
În calitate de Expert sociolog, rolul meu a fost:
- de a realiza metodologia de selecție a grupului țintă: constituirea unui eșantion reprezentativ la nivel
național plecând de la trei categorii de subiecți: autorități ale administrației publice centrale și locale (au
fost incluse Ministere, Instituții ale Prefectului, Consilii județene și Consilii locale și primării), organizații
nonguvernamentale și instituții de învățământ superior de profil având la bază o serie de criterii specifice
pentru fiecare categorie în parte;
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- stabilirea metodologiei de aplicare, colectare și interpretare a datelor;
- realizarea instrumentului de lucru și testarea acestuia în cadrul unor ateliere de lucru la care au
participat reprezentanți ai grupului de lucru și ai grupului țintă, întâlniri desfășurate în București,
Constanța și Brașov;
- culegerea, introducerea și prelucrarea datelor;
- analiza și interpretarea datelor, realizarea raportului de cercetare Analiza disfuncţionalităţilor cadrului
legislativ incident domeniului administraţiei publice.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Relians Corp S.R.L., Bucureşti
Cercetare
Septembrie 2010 – Decembrie 2010
Coordonator zonal
Coordonarea echipelor de operatori de teren din Regiunea Nord-Est în cadrul Studiului Naţional de
Audienţă pentru BRAT
Metro Media Transilvania, Cluj-Napoca
Studii sociale, sondaje, marketing şi publicitate
Octombrie 2010
Operator de interviu
Realizare interviuri cu reprezentanţi ai firmelor de consultanţă, organisme intermediare etc. din
Regiunea N-E în cadrul proiectului "Impactul fondurilor europene asupra grupurilor vulnerabile".
Metro Media Transilvania, Cluj-Napoca
Cercetare
August 2010 – Octombrie 2010
Voluntar
Implicarea în campania Zero Poverty! Act Now! iniţiată de Organizaţia Caritas Europa, oferirea de
soluţii pentru acţiunea Sign the petition against poverty, participare la întâlniri cu voluntarii, strângere
de semnături
Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Asistenţă socială, servicii sociale

Perioada

Noiembrie – Decembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Operator interviu EXIT POLL

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Aplicare de chestionare la ieşirea de la urne în cadrul alegerilor prezidenţiale 2009
Insomar, Bucureşti
Cercetare
Septembrie 2008 – Septembrie 2009
Sociolog
Conceperea instrumentelor de culegere a datelor; Realizarea de eşantioane; Coordonarea echipelor de
operatori; Verificarea datelor culese pe teren; Introducere date în SPSS; Prelucrarea datelor; Analiza
datelor şi conceperea rapoartelor de cercetare.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Incore Solutions S.R.L. Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, sondaje de opinie
Perioada

Septembrie 2009 – 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.
Responsabilitățile mele au presupus: 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.
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Centrul de Cercetare Avansată din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială de la Univ.
Babeş Bolyai, OAR
Cercetare
Mai 2007 – Iunie 2008
Colaborator coordonator zonal
Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor, coordonarea echipelor de cercetare, prelucrarea şi
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), co-autor; Expoll Political Research – municipiul
Bacău (800 chestionare) ş.a.
S.C. Expoll S.R.L. Iaşi
Departamentul de cercetare şi consultanţă
Mai 2008 – Iunie 2008
Coordonator EXIT POLL, judeţul Iaşi
Realizarea de instructaje, coordonarea echipelor de operatori, verificarea activităţii operatorilor
Insomar, Bucureşti
Cercetare
Noiembrie – Decembrie 2007
Co-autor în cadrul proiectului Evaluare sociologică instituţională, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

Descrierea proiectului. Activităţi şi Studiul cu privire la evaluarea Instituției Prefectului a avut drept obiective: măsurarea opiniei locuitorilor
responsabilităţi principale 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 aplelat 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). Datele pentru primele două grupuri-țintă au fost culese cu
ajutorul a 54 operatori de teren, studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea
Asistență Socială, UAIC, iar metoda aplicată a fost interviul față-în-față. Atribuțiile mele au fost:
coordonarea echipei de operatori, introducerea datelor, analiza și interpretarea datelor, co-autor alături
de drd. Alexandru-Cosmin Apostol.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Asociaţia Antropos, Iaşi – proiect coordonat de Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță
Cercetare
Mai – Septembrie 2007
Co-autor în cadrul Barometrului de opinie Student la Cuza 2007

Descrierea proiectului. Activităţi şi Coordonarea echipei de cercetare, prelucrarea şi analiza datelor
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 – aspect care îl clasează pe prima poziție la nivel
național în ceea ce privește dimensiunea universului cercetării. Este un studiu reprezentativ pentru
fiecare facultate din cadrul UAIC, în cadrul căruia au fost redactate 14 rapoarte (câte unui pentru fiecare
facultate) și unul general, care poate fi accesat la adresa: http://www.uaic.ro/wpcontent/uploads/2007/11/studiu.pdf
Responsabilitățile mele în cadrul acestui proiect au fost: coordonator culegere date, responsabil analiză
și prelucrare date în SPSS, co-autor al rapoartelor de cercetare (alături de Conf. univ. dr. Gabriela
Irimescu, Lect. univ. dr. Adrian Lupu și drd. Alexandru-Cosmin Apostol,).
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi – proiect coordonat de Prof. Univ. Dr. Luminița Iacob
Mai – Iunie 2007
Co-autor în cadrul proiectului Cercetare sociologică Iaşi, mai – iunie 2007, privind problema securităţii
comunitare: Salut, vecine! - http://www.politiaproximitate.ro/salut_vecine.html

Descrierea proiectului. Activităţi şi Proiectul Salut, vecine! reprezintă o inițiativă a Poliției de Proximitate Iași, ca reacție la amenințările care
responsabilităţi principale 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 cu privire la problema securității
comunitare. Acesta a presupus realizarea unui studiu cantitativ, reprezentativ pentru populația din
municipiu, metoda de culegere a datelor fiind interviul față-în-față.
Rolul meu în cadrul acestui proiect a fost: introducerea, prelucrarea, analiza și interpretarea datelor
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Poliţia de Proximitate - Municipiului Iaşi
Ianuarie – Mai 2006

Funcţia sau postul ocupat Operator de teren, operator introducere date, analist date
Descrierea proiectului Proiectul nr. 634 - Studiu de caz: Ecosisteme terestre și acvatice peri-urbane din bazinul râului Ciric,de la
Nord de municipiul Iași, în cadrul căruia a fost derulat unui studiu sociologic coordonat de Prof. univ. dr.
Vasile Miftode
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Centru de Expertiză pentru Exploatare Durabilă (CEXDUREC)
Mai – Iunie 2006
Operator introducere date, analist date în cadrul Barometrulului de opinie Student la Cuza 2006
Introducere şi analiză date
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Februarie 2006
Operator introducere date în cadrul Cercetării privind comportamentul electoral, municipiul Piatra
Neamţ
Introducere date
Inpublic, Iaşi
Decembrie 2005 – Februarie 2006
Operator de teren în proiectul „Singur acasă” în cadrul programului Matra-Kap, finanţat de ambasada
Olandei la Bucureşti
Aplicare chestionare
Fundaţia Alternative Sociale, Iaşi

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză
Limba

Vorbire
Citire

Participare
conversaţie

Scriere
la Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale/ de
comunicare

-

Competenţe şi aptitudini organizatorice
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-

prezentarea în cadrul Şcolii Franco-Române de Metodologie în Ştiinţele Sociale, ediția din anul
2012, a proiectului de cercetare: „Cultura politică a tinerilor: de la hobby la implicare civică”
participarea la cursurile Şcolii Franco-Române de Metodologie în Ştiinţele Sociale (ediţiile V, VI,
XI);
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. Dr. Dan Lungu (iunie 2008);
organizarea de întâlniri în cadrul Cercului de Sociologie, perioada 2005 - 2006;
buna organizare a sarcinilor şi încadrarea în termenii limită impuşi de contractanţi;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Cunoştinţe în utilizarea PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), SPSS Data Analysis,
Utilizare Internet, E-mail; Atestat profesional: asistent programator (mai 2005, Colegiul Național „Nicu
Gane” Fălticeni).

Alte competenţe şi aptitudini Curiozitate științifică, abilități în cercetarea socială și politică, buna cunoaștere a metodelor și tehnicilor
de cercetare sociologică (obținută în urma participării la peste 60 de studii/ sondaje de opinie);
deschidere față de nou, dorința de a mă dezvolta profesional, pasiunea pentru sociologie și disciplinele
complementare; spirit de echipă; capacitate de adaptare la diverse grupuri sociale; capacitate de
adaptare la situaţii neprevăzute, perseverență.
Lucrări publicate în calitate de bursier doctorand, proiect POSDRU/159/1.5/S/133675, Beneficiar Academia Română, Filiala Iași:
 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.
 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.
 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.
Lucrări științifice prezentate:
 „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.
 „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.
 „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 SocialPolitice a Universităţii "Al. I. Cuza", 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.
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