UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
Postul scos la concurs: Asistent universitar, Poz. 17
Disciplina(ele) postului: Oceanografie, Hidrologie, Ecoturism, Geografie urbană și rurală,
Promovare și interpretare turistică, Geografia agriculturii
Domeniul ştiinţific: Geografie
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Asistent universitar/CS
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 306, din 15 aprilie 2020

Candidat: ZAHARIA ALEXANDRA LUCIA
Data naşterii: 15.10.1985
Funcţia actuală:
Instituţia:
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Facultatea de Geografie,
Universitatea din București

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Școala Doctorală “Simion
Mehedinți – Natură și
Dezvoltare Durabilă“
Facultatea de Geografie
Universitatea din București

Domeniul

Perioada

Geografie

2004-2008

Domeniul
Geografie

Perioada
2010-2013

Titlul acordat
Licențiat în
Geografia
turismului
Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în Geografie

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

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

Domeniul

Perioada

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional

5. Realizările profesional-ştiinţifice
-

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

-

-

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

-

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

-

în primele lucrări elaborate, m-am concentrat
asupra patrimoniului tehnic al Bucureștiului și am
identificat modalități de valorificare culturală a
acestuia;
o constantă a activității de cercetare o reprezintă
turismul balnear și de wellness; am elaborat un
studiu privind strategiile de dezvoltare a turismului
balnear din stațiunea Băile Felix;
în teza de doctorat, am analizat prin metoda
comparativă modul de dezvoltare a două stațiuni
balneare cu impact major asupra turismului
românesc, Băile Herculane și Călimănești Căciulata; am elaborat analize SWOT pentru toate
stațiunile analizate prin care am identificat
modalități de dezvoltare durabilă.
în activitatea desfășurată la catedră am obținut
rezultate foarte bune cu studenții, masteranzii și
cursanții pe care i-am îndrumat atât în mediul
universitar, cât și în cadrul proiectelor cu finațare
europeană;
activitatea didactică mi-a permis interacțiunea cu
studenții, masteranzii, dar și cu membrii
Departamentului de Geografie Regională și Mediu
din cadrul Facultății de Geografie de la
Universitatea din București, cu cadre didactice
universitare din celelalte departamente, dar și cu
cele din alte universități din țară și din străinătate;
am făcut parte dn echipe de cercetare, atât în mediul
universitar, cât și în cadrul proiectelor în care am
fost implicată;
activitatea și competențele didactice au fost
apreciate de profesori și cercetători care m-au
cooptat ulterior în diferite echipe de lucru.
am participat la mai multe proiecte de cercetare –
dezvoltare;
consider că experiența dobândită mi-ar permite să
conduc echipe implicate în astfel de proiecte.

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

8

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura candidatului

