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politice, Istoria ideilor politice
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Data naşterii: 17.12.1983

Candidat: ILIE MIHAELA CAMELIA
Funcţia actuală: Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Istorie, Filosofie,
Geografie
2.

3.
4.

Universitatea din Salamanca,
Facultatea
de
Istorie
și
Geografie
Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Științe Sociale
Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Științe Sociale

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

Domeniul

Perioada

Titlul acordat
Licențiat în
Istorie – Limbă
și Literatură
Spaniolă
Bursă Socrates
Erasmus

Istorie

2003-2008

Istorie

2004-2005

Istorie

2008-2010

Științe Politice

2016-2018

Master în Studii
Europene
Master în
Securitate
națională și
euro-atlantică

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

Istorie

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

2008-2011

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.
1. Universitatea din
Craiova
2. Universitatea din
Craiova

Domeniul

Perioada

Științe Politice

2014-2015

Științe Politice

2015-2020

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Asistent
universitar
(perioadă determinată)
Asistent
universitar
(perioadă nedeterminată)

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Activitatea de cercetare a fost derulată prin prisma pozițiilor ocupate:
- Doctorand bursier în cadrul proiectului „Creșterea atractivității,
calității și eficienței studiilor universitare de doctorat prin acordarea
de burse doctorale”, POSDRU/6/1.5/S/14, perioada 2008-2011
- Asistent universitar în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale
(în present Facultatea de Științe Sociale), perioada 2014-prezent
- Cercetător, Universitatea din Craiova, „Centrului de Studii Politice
Post-Comuniste”, CEPOS/ CESPO (Center of Post-Communist
Political Studies), perioada 2014-prezent.
Realizări:
O carte publicată la o editură recunoscută CNCSIS, ca unic autor:
Radicalismul de dreapta populist între teorie politică și
redefinirea principiilor democratice, Craiova, Editura Sitech,
2020, 180 p., ISBN 978-606-11-7399-0.
30 de articole publicate în reviste de specialitate, ca unic autor:
Relevanţa şi impactul
a. Un articol publicat în afara țării
rezultatelor ştiinţifice
ale candidatului
b. 23 de articole publicate în reviste cotate B+ și/sau BDI
c. 3 articole publicate în volumele unor conferințe naționale și
internaționale
d. 3 articole publicate în volume colective
32 de comunicări prezentate la conferințe naționale și
internaționale
- Activitatea de cercetare s-a îmbinat cu cea editorială, acest aspect
fiind ilustrat de calitatea mea de membru în Colegiul de redacţie al
revistelor:
 Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, nr.
44/2014, ISSN: (Online) – ISSN 234 – 4452; ISSN-L 1584 –
224X, Craiova, Editura Universitaria.
 Secretar de ediție: Buletinul Centrului pentru dialog între științe
și teologie, Revistă bianuală, Anul IX, nr. 1/2012, ISSN: 15844196, Craiova, Editura Universitaria.
- Am desfășurat seminarii și cursuri la discipline precum: Istorie
Capacitatea
politică modernă și contemporană, Teorii politice contemporane,
candidatului de a
îndruma studenţi sau
Analiza violenței politice, Introducere în geopolitică, Partide
tineri cercetători şi
politice, Istoria ideilor politice, Instituții politice, Doctrine și

competenţele didactice
ale candidatului

Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

ideologii,.
- M-am implicat în organizarea practicii de specialitate a studenților
de la Specializarea Științe Politice, între instituțiile partenere în care
am mers împreună cu studenții numărându-se: Primăria Municipiului
Craiova, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. NicolăescuPlopșor” Craiova și Arhivele Naționale ale României – Filiala Dolj.
- Am desfășurat activități (altele decât cele derulate prin prisma
cursurilor și seminariilor) împreună cu studenți din cardul
Universității din Craiova, Facultățile de: Litere, Teologie, Științe,
Științe Sociale. Între activități menționez:
 Organizarea sesiunilor de comunicări și simpozioanelor
studențești și îndrumarea studenților în cadrul acestora
 Coordonarea și îndrumarea studenților în elaborarea lucrărilor
de licență și disertație
 Îndrumarea studenților în cadrul programului de voluntariat
organizat de către „Centrul de Studii Politice Post-Comuniste”,
CEPOS/ CESPO (Center of Post-Communist Political Studies),
perioada 2014 – prezent.
 Coordonarea studenților în cadrul stagiilor de practică în
Proiectul „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din
regiunea Sud-Vest Oltenia”, POSDRU/109/2.1/G/81762, perioada
aprilie 2012 – august 2013
Coordonarea și monitorizarea studenților în cadrul cursurilor
antreprenoriale și a activităților de consiliere și orientare
profesională, mentorat și consiliere în afaceri din cadrul
Proiectului „Student antreprenor în cadrul Facultăților de Științe
Sociale, Litere și Geografie“, POCU/379/6/21-124958, perioada 2019
– present
- De asemenea, pentru a asigura un schimb de experienţă şi de
informaţii benefic pentru activitatea didactică și de îndrumare a
studenților am participat la stagii în universităţi din străinătate. În
cadrul acestora am stabilit și consolidat relații de colaborare și de
schimb de bune practici cu profesori din alte centre universitare de la
nivel național și internațional.
Am participat în următoarele proiecte:
 membru al echipei de implementare:
▪ Asistent Coordonator Centru în cadrul proiectului „Competenţe
socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”,
POSDRU/109/2.1/G/81762.
▪ Expert grup țintă studenți în cadrul proiectului „Student
antreprenor în cadrul Facultăților de Științe Sociale, Litere și
Geografie“, POCU/379/6/21-124958.
 în calitate de membru în grupului țintă:

