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1. Studiile universitare
Nr. Instituția de învățământ Domeniul
crt. superior
1. Universitatea din Craiova
Geografie

2.

Universitatea din Craiova

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

Limbă
literatură

Perioada

Titlul acordat

2002-2006

Licențiată în
Geografie - Limba
Literatura Engleză

și 2006-2008

și

Master în Limba și literatura
engleză

Domeniul

Perioada

Titlul științific acordat

Geografie

2008-2014

Doctor în Geografie

3. Studii și burse post doctorale (stagii de cel puțin 6 luni)

-

-

-

-

-

4. Grade didactice/profesionale
Nr. Instituția organizatoare de
crt. doctorat

Domeniul

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

1.

Universitatea din Craiova

Geografie

2009-2014

Preparator
doctorand

2.

Universitatea din Craiova

Geografie

2014-prezent

Asistent universitar doctor

universitar

5. Realizările profesional-științifice
Relevanța și impactul
Activitatea științifică desfășurată pe parcursul celor 6 ani în
rezultatelor științifice ale
învățământul superior s-a concretizat prin contribuții relevante aduse
candidatului
domeniului de activitate și prin conturarea unor direcții de cercetare
originale, mai puțin abordate în literatura de specialitate autohtonă.
Astfel, cercetarea individuală s-a centrat cu precădere pe studierea și
clarificarea unor concepte noi din domeniul Geografiei urbane și al
Geografiei populației, mai precis: periferia urbană ca spațiu de
interferență urban-rural (modalități de a înțelege acest concept,
definirea, aplicabilitatea și particularitățile acestuia în România,
criterii de delimitare a periferiei urbane, cu putere de extrapolare, cel
puțin la nivel național) și aspecte specifice actuale privind
modificările impuse de perioada de tranziție asupra indicatorilor
demografici și economici (îmbătrânirea demografică, terțiarizarea
economiei).
Elementele de noutate introduse în teza de doctorat: “Periferia
municipiului Craiova: organizare spațială, funcționalitate și
dezvoltare durabilă” se referă la individualizarea unei metodologii
clare de delimitare a periferiei urbane și la propunerea unui model
de analiză spațială a acesteia. Inconsistența datelor statistice, puțin
relevante la nivel de microscară, atât spațial, cât și structural, a fost
depășită prin introducerea unor analize sociologice amănunțite și
cercetării de teren repetate și crearea unei baze de date pe o partiție
foarte fină, utilă în eventualele analize și agregări ulterioare.
Lucrările publicate în reviste de specialitate și în volumele unor
manifestări științifice dovedesc capacitatea de sinteză și încadrarea
în problematica Geografiei umane generale, Geografiei turismului,
Geografiei regionale și bineînțeles, a Geografiei urbane și rurale.
Rezultatele cercetărilor științifice au vizat clarificări cu privire la
noțiuni legate de: interferențele urban-rural, orașul ca sistem,
amploarea fenomenelor de suburbanizare și periurbanizare în
România, studierea fenomenelor actuale de îmbătrânire demografică
și terțiarizare economică și a consecințelor sociale și economice
impuse de acestea, declinul mediului rural, potențialul turismului în
dezvoltarea teritoriului, aspect actuale privind turismul din România.
Studiile de caz au fost dintre cele mai diverse și au abordat atât
nivelul superior de organizare a teritoriului national, cât și pe cel
inferior, până la particularizările privind municipiul Craiova.
Rezultatele cercetării s-au concretizat prin redactarea a 10 articole
de specialitate, ca prim autor sau co-autor, publicate în reviste
indexate BDI sau în volumele unor conferințe științifice relevante în
domeniu:
 Popescu Liliana, Bădiţă Amalia, Şoşea Cristina, (2011), Aspects
regarding vacation spending in the Romanian tourism, în Journal of
Tourism/Revista de turism. Studii şi cercetări în turism, nr. 12, ISSN 1844
– 2994, p. 60-65, EconPapers Database,
http://econpapers.repec.org/article/scmrdtusv/.
 Șoșea Cristina (2013), A conceptual viewpoint on the urban periphery.
Craiova, Romania as a case study, în Revista Forum Geografic - Studii şi
cercetări de geografie şi protecţia mediului, vol. XII (2),
http://forumgeografic.ro/2014/1691/, doi:10.5775/fg.20674635.2013.222.d, ISSN 1583-1523, p. 187-193, EBSCO database
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf.

 Șoșea Cristina (2013), Spatial dynamics of Craiova municipality.
Transformations of the city’s relation with its peripheries, în revista
Analele Universității din Oradea. Seria Geografie, XXIII, 2/2013, p. 375384, ISSN 1221-1273, E-ISSN 2065-3409,
http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/arhiva.2013-2.html, Ebsco
database, http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf.
 Şoşea Cristina, Popescu Liliana (2014), The pattern of demographic
changes in Craiova and its peripheries-causal or catalytic agent in the
urban growth?, în revista Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie
şi
protecţia
mediului,
vol.
XIII(1),
p.
102-110,
http://forumgeografic.ro/ro/2014/1758/, p. 187-193, EBSCO database,
Index Copernicus database, doi: 10.5775/fg.2067-4635.2014.210.i, ISSN
1583-1523, http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf
Realizarea a două cursuri universitare Geografie generală (curs universitar
pentru uzul studenților), Tipografia Universității din Craiova, și Didactica
geografiei, Edit. Universitaria, Craiova, ISBN 978-606-14-0087-4 a avut
drept scop îmbunătățirea activității didactice și profesionale, iar exemplele
practice alese pentru însușirea noțiunilor teoretice au vizat o abordare
interdisciplinară (istorie, sociologie, arhitectură și urbanism etc.), dovedind
totodată capacitatea de a transpune în materialul didactic elementele
dobândite în cadrul activităților didactice, de documentare și de cercetare.
Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în cadrul a numeroase
manifestări științifice, desfășurate în țară și străinătate.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenți sau tineri
cercetători și competențele
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.
Am încurajat și sprijinit participarea studenților la activități
științifice precum simpozioanele studențești, desfășurate la
Universitatea din Craiova sau în țară.
Am coordonat și desfășurat aplicații practice pe teren pentru o
abordare aplicativă a noțiunilor teoretice.
În plan didactic, m-am preocupat continuu 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 Geografie umană
generală, Geografia regională a României, Geografia umană a
României s-au realizat 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 candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Competențele științifice și profesionale dobândite au determinat
implicarea mea ca membru în 2 proiecte de cercetare cu finanțare
națională și europeană, desfășurate sub egida Universității din
Craiova, dar și a altor instituții:
Proiectul internaţional L’émigration féminine hautement qualifiée,

dans le secteur de santé roumain et bulgare vers la France: enjeux,
defies et perspectives futures, finanţat de Agence Universitaire de la
Francofonie.
Membru în echipa de cercetare a Masterplanului de acţiune
strategicǎ (2014-2018) pentru implementarea durabilǎ a turismului
în sud-vestul şi nord-vestul Dunǎrii de Jos, în contextul tendinţelor
existente pe plan internaţional (Aria ţintǎ: Judeţele Mehedinţi, Dolj,
Olt – România, districtele Vidin, Montana, Vratsa, Pleven –
Bulgaria).
6. Îndeplinirea standardelor universității
- Să dețină titlul științific 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
facultății, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- Să aibă cel puțin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste și conferințe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăți), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/disciplinele din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit.
Indicatori de performanță

Nr. min.
realizări

Nr. realizări
candidat

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste și conferințe relevante pentru
domeniul respectiv (stabilite de către facultăți),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/disciplinele din structura
postului

10

10

7. Îndeplinirea standardelor facultății: îndeplinit.

Semnătura candidatului

31.07.2015

