UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Drept și Științe sociale
Departamentul de Științe sociale
Postul scos la concurs: asistent universitar,
Poz. 47
Disciplina postului: Introducere în studiul
relatiilor
internationale,
Concepte
și
metodologii în științele sociale și politice,
Politica externa și diplomatie, Guvernanta
Uniunii
Europene,
Teoria
relatiilor
internationale, lstoria relatiilor internationale,
Institutii si organizatii internationale
Domeniul
de
competenţă
Relații
Internaționale și Studii Europene
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Asistent universitar/CS
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 622 din 24.11.2014

Candidat: Porumbescu Alexandra
Data naşterii: 29.09.1986
Funcţia actuală: cadru didactic asociat
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
Domeniul
Perioada
crt.
superior
1. Universitatea din Craiova Relații Internaționale și 2005-2008
Studii Europene
2. Universitatea din Craiova Drept
2005-2009
3. Universitatea din Craiova Istoria Ideii de Europa 2008-2010
4. Universitatea din Craiova Drept privat
2009-2010
2. Studiile de doctorat
Instituţia organizatoare de
Nr.
Domeniul
doctorat
crt.
1. Universitatea din Craiova
sociologie

Perioada
2010-2013

Titlul acordat
Licențiat
Licențiat
Master
Master

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
1.

Universitatea din
Craiova

Domeniul
Relații
Internaționale și
Studii Europene

Perioada
2010-2014

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Asistent universitar pe
perioada determinata

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
Peste 15 lucrări publicate în reviste de specialitate sau
rezultatelor ştiinţifice ale
comunicate la conferințe științifice din domeniul
candidatului
Științelor socio-umane
Realizarea unei ample cercetari sociologice asupra
emigranților români în Germania în cadrul studiilor
doctorale.
Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Absolvirea cursurilor Departamentului pentru pregătirea
personalului didactic.
Coordonarea și îndrumarea studenților în vederea redactării
lucrărilor și proiectelor de seminar la disciplinele predate.

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Participarea ca membru în Contractul de cercetare stiintifica:
Instanta de judecata. Ipostaze juridice, sociale si
comunicationale, în perioada noiembrie 2008-noiembrie 2010,
beneficiar Universitatea din Craiova.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai
mică de 8,00: îndeplinit;
- să fi publicat minim 3 lucrări (articole, studii) în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale, conform CV-ului: îndeplinit
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări (articole/studii) publicate în reviste de specialitate
clasificate de CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume
ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale

3

17

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.

Semnătura candidatului

