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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova

2

Domeniul

Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative
(SNSPA), Bucureşti

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din București

Data naşterii: 07.03.1984

Perioada

Geografie

2003-2007

Științe ale
comunicării

2007-2009

Domeniul
Geografie

Perioada
2010-2013

Titlul acordat
Licențiată în
Geografie – Limba
și Literatura
Engleză
Master în
Comunicare

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în Geografie

3. Studii și burse post doctorale(stagii de cel puțin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
Domeniul

Perioada

1.

Universitatea din Craiova

Geografie

2009 - 2011

2.

Universitatea din Craiova

Geografie

2011 - 2013

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Preparator universitar
doctorand
Asistent
doctorand

universitar

3.

Universitatea din Craiova

Geografie

2013 - prezent

Asistent
doctor

universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice
ale candidatului

Activitatea științifică desfășurată pe parcursul celor cinci ani în
învățământul superior s-a concretizat prin contribuții relevante
aduse domeniului de activitate și prin conturarea unor noi direcții
de cercetare mai puțin abordate în literatura de specialitate
autohtonă.
Astfel cercetarea individuală s-a centrat cu precădere pe
studierea unor concepte noi în Geografia turismului și Geografia
urbană, și anume imaginea turistică și imaginea urbană - modalități
de abordare și cuantificare, ce s-au dovedit a fi elemente extrem de
utile în măsurarea percepției rezidenților și non-rezidenților
(perspectivă endogenă și exogenă) asupra unor spații turistice și
urbane, putând constitui obiectul unor strategii de dezvoltare
integrată a spațiilor urbane. Elementul de noutate introdus în teza
de doctorat ”Raportul imagine turistică-imagine urbană în
municipiul Craiova” este crearea unui raport între cele două
imagini, pentru o mai bună diagnoză turistică și urbană a spațiilor,
respectiv aprecierile calitative prelucrate și transformate în
aprecieri cantitative, cuantificabile și extrem de edificatoare pentru
realizarea studiilor de percepție; această arie de cercetare a implicat
totodată și o abordare interdisciplinară, utilizându-se concepte din
sociologie, marketing, urbanism și arhitectură.
Lucrările publicate în reviste de specialitate și în volumele unor
manifestări științifice dovedesc capacitatea de sinteză și încadrarea
în conceptul științific al problematicilor legate de aria Geografiei
turismului, Geografiei urbane, economice și regionale, respectând
standardele universitare. Abordările științifice vizează noțiuni
legate de imaginea turistică, turismul urban, turismul rural,
sistemul turistic urban, studierea pieței turistice urbane, crearea de
produse turistice urbane integrate, imaginea urbană, aspecte
economice și sociale, făcând referire la studii de caz evidențiate de
la macro-scară teritorială -România, mezo-scară Regiunea Oltenia
până la micro-scară - municipiul Craiova, și s-au concretizat în
redactarea a 16 lucrări științifice, ca prim-autor sau co-autor,
publicate în reviste indexate BDI și în volumele unor conferințe
științifice relevante în domeniu, printre care menționez câteva
articole științifice:
Bădiţă Amalia (2012), Residents and non-residents’
perception towards the touristic image of Craiova municipality,
Romania, în Revista Forum Geografic - Studii şi cercetări de
geografie şi protecţia mediului, Volume XI, Supplementary Issue
(September 2012), http://dx.doi.org/10.5775/fg.20674635.2012.065.s, ISSN 1583-1523, pp. 52-58, EBSCO database,
Index Copernicus database;

Bădiţă Amalia, Popescu Liliana (2012), Urban image
analysis through visual surveys. Craiova town (Romania) as a
case study, Revista Forum Geografic - Studii şi cercetări de
geografie şi protecţia mediului, Volume XI, Issue 2/ December
2012, ISSN 1583-1523, http://dx.doi.org/10.5775/fg.20674635.2012.085.d, pp.223-228, EBSCO database, Index
Copernicus database;
Bădiţă Amalia (2012), Assessment of tourism supply, demand
and market trends in Craiova city, Romania, în Journal of
Tourism/Revista de turism. Studii şi cercetări în turism, no.
14/2012, ISSN 1844 – 2994, pp. 34-40, EconPapers Database;
Bădiţă Amalia (2013), Approaches to the analysis and
evaluation of urban tourism system within urban destinations, în
Journal of Tourism/Revista de turism. Studii şi cercetări în turism,
no. 16/2013, ISSN 1844 – 2994, pp. 58-66, EconPapers Database;
Bădiţă Amalia, (2013), Urban territorial dynamics and
socio-economic changes in Craiova city, Revista Forum
Geografic - Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului,
Volume XII, Issue 2/ December 2013, ISSN 1583-1523,
http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2013.199.d, pp.171-177,
EBSCO database, Index Copernicus database
Bădiţă Amalia, Vîlcea Cristiana, (2010), Aspecte privind
evoluţia forţei de muncă în zona rurală din proximitatea Craiovei,
în Revista Universitară de Sociologie, Anul VII, Nr. 1 (13)/2010,
Editura Universitaria, Beladi, Craiova, ISSN: 1841-6578,
categoria CNCSIS B, pag. 93-112.
Realizarea suportului de studiu, Geografia turismului –
aspecte teoretice și practice (2014) ISBN 978-973-0-16144-1, a
avut drept scop îmbunătățirea activității didactice și profesionale,
iar exemplele practice alese pentru însușirea noțiunilor teoretice au
vizat o abordare interdisciplinară, precum concepte din Geografia
turismului, Economia turismului, Sociologia consumatorului etc.,
dovedind totodată capacitatea de a transpune în materialul didactic
elementele dobândite în cadrul diferitelor activități întreprinse
precum cele didactice, de documentare și de cercetare.
Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în cadrul a 24 de
manifestări științifice, desfășurate în țară și străinătate.

Capacitatea
candidatului de a
îndruma studenţi sau
tineri cercetători şi
competenţele didactice
ale candidatului

Activitatea desfășurată până în prezent s-a bazat pe suportul
acordat studenților în realizarea lucrărilor de licență și îndreptarea
acestora către activități de cercetare aplicativă, angrenându-i în
diferite studii pe plan local ce s-au finalizat prin elaborarea de
articole pe care aceștia le-au prezentat la diverse comunicări.
De asemenea am încurajat și sprijinit participarea studenților la
activități științifice precum simpozioane studențești, participând în
colectivul de organizare a două astfel de manifestări dedicate
studenților Departamentului de Geografie în 2010 și 2011.
Am coordonat și desfășurat aplicații practice pe teren pentru o
abordare aplicativă a noțiunilor teoretice.
În plan didactic m-am ocupat de perfecționarea și diversificarea

metodelor de predare, evaluare, sistematizare și fixare a
cunoștințelor în cadrul lucrărilor practice în vederea susținerii
studenților în dobândirea abilităților și competențelor transversale
necesare viitoarelor profesii.
Lucrările
practice/seminariile desfășurate la disciplinele
Geografia turismului, Potenţialul turistic al României, Metode şi
tehnici de cercetare în geografie, Informatică aplicată, Geografia
continentelor extraeuropene, Geografie economică mondială și
Geografia economică a României se realizează prin metode
aplicative utilizând tehnici de predare bazate pe învățarea prin
problematizare, dezbatere, descoperire, observație dar și cooperare,
adaptare la nivelul cerințelor, corectitudine și promptitudine în
relațiile cu studenții, calitatea activității didactice reflectându-se și
în evaluările realizate de către aceștia, obținând calificativul Foarte
bine, cu punctaje de peste 9,80 (pe o scară 1-10).
Capacitatea
Competențele științifice și profesionale dobândite
candidatului
de
a au determinat implicarea mea ca membru sau colaborator în 4
conduce proiecte de proiecte de cercetare cu finanțară națională și europeană,
cercetare-dezvoltare
desfășurate sub egida Universității din Craiova și a altor instituții:
- Proiectul de cercetare interdisciplinară Competitiv, durabil,
inovativ şi identitar în conturarea destinaţiei turistice Oltenia,
2014, competiție internă de granturi a Universității din Craiova;
- „Strategia turistică a Regiunii Oltenia”, 2013 în cadrul
Proiectului naţional- Poli de competitivitate în turism- Oltenia, în
colaborare cu 63 de parteneri publici şi privaţi din domeniul
turismului şi Agenţia de Dezvoltare Regională Oltenia;
-Proiectul ”Training Safety and Security in Tourism” (TSST)
Leonardo da Vinci Transfer of Innovations project LLP-TOI-BG108-LEO-05-00437, 2012, parteneri: Burgas Free University,
Sunstory Ltd, Tempo Training & Consulting Sro, Latvia Culture
College, University Of Craiova (realizarea ghidului de bune
practici ”Securitatea și siguranță în turism”, elaborat în limba
engleză);
- Proiectul strategic "Dezvoltarea unui sistem operaţional al
calificărilor din învăţământul superior din România"-DOCIS ,
2010, co-finanţat de Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
şi Guvernul României, beneficiar ACPART (Agenţia Naţională
pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu
Mediul Economic şi Social)- elaborarea grilelor de competențe
pentru domeniile Geografie și Geografia Mediului.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:

- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura
postului, conform CV-ului: îndeplinit
Indicatori de performanță
Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi
conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

Nr. min.
realizări

Nr. realizări
candidat

10

16

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

