Curriculum Vitae

CONSTANTIN CRĂIȚOIU
Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13,
Craiova, România
E-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

PROFIL PROFESIONAL

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Lect. univ. dr. în Departamentul de Sociologie, Filosofie și Asistență socială, Facultatea de
Științe Sociale, Universitatea din Craiova, sociolog, specializat în metodologia cercetării
sociale, studii culturale și intervenție socială. Angajat al Universității din Craiova din anul
2002.
Prodecan Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 2016-2020.
Coordonatorul ERASMUS al Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 2017-2020.
Co-fondator și director executiv al Asociației pentru Educație Creativă și Cercetare Directă, în
cadrul căreia a inițiat mai multe campanii umanitare.
Co-fondator și director executiv al Centrului de Limbi Străine May Lily, Craiova (2013 –
prezent).
Angajat în derularea proiectelor de cercetare din domeniul științelor sociale (din 2000), în
scrierea și derularea granturilor și proiectelor europene (din 2004).
Organizator a unor conferințe științifice naționale și internaționale și inițiatorul unor
workshop-uri de educație creativă și sesiuni de comunicări științifice studențești.
Cercetările și proiectele derulate au fost valorificate în 19 cărți cu tematică socială, culturală
și instituțională, în multiple articole, apărute în reviste de specialitate și de cultură și în
comunicări științifice.
A participat ca sociolog la zeci de emisiuni TV pe teme sociale și economice.
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EDUCAȚIE
•

Doctorat în Sociologie, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, România, 2010
✓ Teza de doctorat a fost scrisă în domeniul sociologiei culturii, tratând
problema valorilor românilor în comparație cu valorile altor țări. Titlul
tezei a fost Diferențieri socio-culturale și orientări valorice în societatea
românească actuală. După obținerea titlului de doctor în sociologie, teza a
fost transformată într-o carte, ce a apărut la Institutul European, cu titlul

Societatea românească azi. Diferențieri socio-culturale și orientări
valorice.
•

Master Sociologia comunicării și jurnalism, Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie,
Filosofie, Geografie, 2004-2006
✓ Masterul a presupus studierea mai multor discipline de comunicare, dar
și organizarea și desfășurarea unor workshop-uri cu profesori de la
Departamentul de Artă Teatrală, menite să ne învețe tehnici de
comunicare și de lucru în echipă. Titlul disertației a fost: Comunicarea
interculturală.

•

Specializarea Filosofie-Sociologie, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere și Istorie,
1998-2002
✓ Fiind o dublă specializare, am urmat intensiv cursuri de filosofie și
sociologie, dar am promovat și cursurile de psihologie generală,
psihologie socială, grupurile mici și psihologia educației.

EXPERIENȚĂ DIDACTICĂ/ACADEMICĂ
•

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR la Departamentul de Sociologie, Filosofie și Asistență Socială,
Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 2009 – prezent
✓ Titularul cursurilor de metodologia cercetării în științele sociale (predate
la sociologie și asistență socială), sociologia culturii și coordonatorul
laboratorului de cercetare (pentru studenții de la sociologie), pentru
licență.
✓ La master, titularul cursurilor de cercetare sociologică avansată și
marketing social.
✓ Metodele folosite la curs sunt unele interactive, cursurile fiind prezentate
cu suport multimedia și în dialog cu studenții. Seminariile oferă locul
principal studenților să se exprime prin mijloacele științei, dar într-o
manieră personală, având un puternic caracter experimental. În cadrul
fiecărei discipline sunt organizate pentru studenți workshop-uri și
ateliere de creație la care participă și specialiști din alte domenii (actori,
profesori, cântăreți ș.a.).

•

Schimb de experiență didactică, Universita Degli Studi di Torino, Italia, prin programul de
mobilități a cadrelor didactice ERASMUS, . 2019.
Schimb de experiență didactică, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spania, prin
programul de mobilități a cadrelor didactice ERASMUS, sept. 2008 și aprilie 2018.

•
•

ASISTENT UNIVERSITAR, Catedra de Sociologie și Filosofie, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova, 2006-2009
✓ Susținerea de seminarii pentru disciplinele metodologia cercetării în
științele sociale, sociologia culturii și sociologia comunicării.
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✓ În fiecare semestru studenții au avut de susținut un studiu de semestru,
scris de aceștia și care, ulterior, a fost susținut în cadrul unei conferințe.
•

PREPARATOR UNIVERSITAR TITULAR, 2004-2006
✓ Susținerea de seminarii pentru disciplinele: sociologie generală, istoria
sociologiei și sociologia grupurilor mici.
✓ Implicarea studenților în proiecte de cercetare și instruirea lor pentru
utilizarea instrumentelor de cercetare, culegerea datelor de teren și
inițierea în utilizarea programelor statistice.

•

PREPARATOR UNIVERSITAR ASOCIAT, 2003-2004

RESPONSABILITĂȚI DE MANAGEMENT ACADEMIC
•
•
•
•
•
•
•

Membru în Consiliul Facultății de Științe Sociale, 2019-prezent.
Prodecan imaginea academică și inserția profesională a studenților, Facultatea de Științe
Sociale, Universitatea din Craiova, 2016-2020.
Coordonatorul ERASMUS al Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 2017-2020.
Membru în Departamentul de Management al Calității și în Comisia de Asigurare a Calității
Învățământului, Universitatea din Craiova, 2012-2014.
Membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, 20082013.
Membru în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale, Universitata din Craiova, din 20132014.
Membru în Biroul de Conducere al Departamentului de Sociologie, Științe Politice și Filosofie,
Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, sept. 2011-2013.
.

EXPERIENȚA DE CERCETARE
•

Fondator și director de cercetare al Institutului pentru Cercetare Directă, 2011 – prezent
✓ Realizare de cercetări de evaluare și îmbunătățire a activității instituțiilor
publice (primării, teatre) și în cadrul unor proiecte europene (la nivel
regional)*cercetări detaliate în lista lucrărilor .

•

Coordonator regional de teren, Data Media, București, Institut privat de cercetare, 20062008; 2010 – 2011.
✓ Data Media este un institut național privat de cercetare. Rolul meu a fost
acela de a construi și coordona echipele de teren pentru regiunea de SudVest a României în cadrul proiectelor lor de cercetare.
✓ Cele mai multe cercetări ale Data Media au fost dedidacte cunoașterii
audienței mass-media, testării conceptelor de emisiuni și a publicității.

•

Membru în Departamentul de Cercetări și Proiecte Europene, Facultatea de Științe Sociale,
Universitatea din Craiova, 2008-2011.

•

Director de cercetare, Institutul de Studii și Cercetări Sociologic e Craiova, institut privat de
cercetare, 2008-2011
Coordonatorul Departamentului de Sondaje de Opinie Politică al Institutului Social Oltenia,
Universitatea din Craiova, 2006-2011

•
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✓ Institutul Social Oltenia este un centru de cercetare al Universității din
Craiova în domeniul științelor sociale, sub egida acestuia realizându-se
numeroase cercetări științifice, finalizate prin rapoarte de cercetare,
articole științifice, proiecte europene și cărți.
•
•
•
•
•

Secretar științific, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 2006-2008
Sociolog, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, 2003-2004
Referent, Departamentul de Studii Sociologice, Universitatea din Craiova, 2002-2003
Coordonator de teren, Departamentul de Studii Sociologice, Universitatea din Craiova, 20002001
Operator de interviu, Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice, 1998-2000

MARKETING SOCIAL
Promovarea activităților educaționale și economice pentru diverse instituții, organizații, firme,
persoane și inițiative (campanii de marketing social, lobby, alegeri etc.), cu o influență directă
asupra selecției clienților și creșterii veniturilor. Acțiuni concrete pot fi exemplificate prin
gestionarea site-urilor și paginilor de social media pentru:
• Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova – 2016-prezent.
• Centrul de Limbi Străine May Lily – 2013 – prezent.

CAMPANII UMANITARE ȘI PROIECTE SOCIALE
Inițierea și organizarea unor campanii umanitare, dedicate sprijinirii unor persoane aflate în
dificultate (boli grave, lipsa resurselor ș.a.) și luptei împotriva maladiilor și a problemelor sociale
grave:
• Copii cu copii (mame adolescente) – 2015-2016;
• Viață pentru Georgian (amiotrofie spinală) – 2016-2017;
• Dăruiește din inima ta (leucemie) – 2017-2018;
• Influența familiei asupra educației copiilor din mediul rural – 2017-2018;
• Zor pentru speranță (prevenire și diagnosticare precoce a cancerului de sân) – 2018-2019.

ORGANIZARE DE CONFERINȚE ȘI EVENIMENTE CULTURALE
Organizarea unor conferințe științifice și a unor evenimente culturale, cu scopul de strângere de
fonduri , sub forma unor concerte caritabile.
• Conferința de lansare a proiectului european transfrontalier „Combined Efforts in Support to
Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Cod proiect:
16.4.2.056; Cod e-MS ROBG-163, 28 februarie 2019 - organizator și manager de proiect.
• Concertul caritabil Zor pentru Speranță, 21 dec. 2018, Filarmonica Oltenia din Craiova,
organizare și prezentare.
• Rolul medicului de familie în prevenirea și diagnosticarea precoce a cancerului de sân , CURS
desfășurat sub egida Societății Națioanale de Medicină Generală - Filiala Dolj și Asociației
pentru Educație Creativă și Cercetare Directă, acreditat de către Colegiul Medicilor din
România cu 6 puncte EMC, 26 nov. 2018, organizare eveniment, prezentare comunicare
științifică și organizare workshop tematic.
• Conferința Soluții științifice avansate de diagnostic, tratament medical și suport social în
lupta împotriva cancerului de sân, 12 oct. 2018, organizare și prezentare.
• Concertul caritabil Dăruiește din inima ta, Aula „Alexandru Buia” a Universității din Craiova,
7 dec. 2017, organizare și prezentare.
• Concertul caritabil Hope and Rising Slope, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, 27
martie 2017, organizare și prezentare.
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•
•
•
•
•
•

Concertul caritabil Viață pentru Georgian, Aula „Alexandru Buia” a Universității din Craiova,
18 dec. 2016, organizare și prezentare.
Organizator al dezbaterii științifice: Cartea, instrument sau scop al schimbării sociale?, cu
participarea unor specialiști de marcă din sociologie, antropologie, religie și economie și al
lansării cărții Societatea românească azi, Casa Universitarilor, Craiova, mai 2012.
Co-organizator al conferinței de celebrare a Școlii Sociologice de la Craiova, 10 ani de la
înființare și a lansării Tratatului de sociologie generală (tratat internațional), Universitatea
din Craiova, 2010.
Co-organizator al conferinţei internaţionale Social Modernization and Global Development (cu
participarea profesorilor americani Daniel Chirot și Michael Hechter), Universitatea din
Craiova, 21-23 nov. 2008.
Co-organizator al Simpozionului Ştiinţific naţional: Sociologia şi dezvoltarea socială,
Universitatea din Craiova, 8-9 dec. 2006.
Co-organizator al Simpozionului naţional: Cercetarea monografică în sociologia românească.
Ediţia I-a: Monografia sociologică în România, Universitatea din Craiova, 15-16 dec. 2005.

EXPERIENȚĂ EDITORIALĂ
•

•
•

Redactor șef, Editura Beladi , 2003-2011
✓ Editura Beladi este o editură recunoscută la nivel național (acreditată
CNCSIS), specializată în editarea de cărți din domeniul științelor sociale,
întemeiate pe cercetări de teren, dar și pe traducerea unor lucrări
fundamentale la nivel mondial.
✓ În calitate de redactor șef am lucrat la colecțiile Sociologie contemporană,
Clasici ai sociologiei mondiale și Cercetări sociologice de teren,
contribuind, totodată la editarea a peste 30 de cărți de specialitate.
✓ Am participat, alături de Editura Beladi, la câteva programe de
subvenționare de carte științifică din partea Ministerului Culturii și a
Ministerului Educației și Cercetării din România, contribuind la apariția și
diseminarea unor lucrări fundamentale (precum, A. Comte, Curs de
filosofie pozitivă; G. Tarde, Legile sociale ș.a.).
Membru în colegiul de redacţie al Revistei Universitare de Sociologie (ISSN: 1841-6578),
revistă științifică recunoscută la nivel internațional – 2004-2011.
Membru în colegiul de redacţie al Revistei Universitaria, revistă de atitudine și gândire a
studenților și profesorilor din Universitatea din Craiova – 2003-2011.

EXPERIENȚĂ INTERNAȚIONALĂ RELEVANTĂ
•

•

•

Manager proiect european transfrontalier „Combined Efforts in Support to Disadvantaged
People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Cod proiect: 16.4.2.056; Cod e-MS
ROBG-163, 2019 – prezent. Proiectul este dedicat sprijinirii persoanelor de etnie romă și
persoanelor cu dizabilități să se auto-finanțeze sau să-și găsească un loc de muncă.
Coordonator ERASMUS al Facultății de Științe Sociale, fiind responsabil de gestionarea
relațiilor internaționale ale Facultății: inițierea unor acorduri inter-instituționale europene,
gestionarea mobilităților de studiu și training pentru studenții și profesorii străini ce aleg să
facă un stagiu la Universitatea din Craiova și pentru studenții și profesorii Facultății de Științe
Sociale, ce pleacă pentru o perioadă de timp la o universitate europeană parteneră (pentru a
studia sau preda) – 2017-2020.
Coordonator științific cercetare valori tineri „Fragebogen Neues Europa”, în regiunile
Magdeburg și Braunschweig, Germania, în cadrul proiectului „Young Europe 3”, al European
Theatre Convention, 2018-2019.
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•
•

•

•
•
•

•

Coordonator științific cercetare „Evoluția naționalismului, valorile și comportamentul
tinerilor”, Craiova, în cadrul proiectului „Young Europe 3”, al European Theatre Convention,
cercetare comparativă România-Germania, 2018-2019.
„Simbolistica Centenarului Marii Uniri, identitatea și solidaritatea românească, dincolo de
granițe”- prelegere susținută cu prilejul conferinței intinerante „Lupta românilor pentru
afirmarea identității naționale în lumina principiilor wilsoniene”, la Salonic, 3 dec. 2018, Paris
– 6 dec. 2018 și Craiova – 8 dec. 2018. Proiectul a fost derulat de către Fundația „Alexandru și
Aristia Aman”, fiind finanțat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Coordonator ateliere de lucru despre evoluția naționalismului în Europa de Est și metodologia
cercetării calitative (focus grup și interviu de profunzime) cu o echipă de specialiști de la
teatrele din Magdeburg și Braunschweig, Germania (dramaturgi) și Teatrul Național „Marin
Sorescu” din Craiova, august 2018.
Mobilitate de predare la Universitatea Francesco de Vitoria, Madrid. Susținerea prelegerii
„Communism in Romania. The Fear, the Cold, the Propaganda” masteranzilor de la Relații
Internaționale și studenților de la Asistență socială, aprilie 2018.
Organizare Examene Cambridge Assessment English, în Centrul de Limbi Străine May Lily, în
parteneriat cu British Council, o dată pe an (2016-2020).
Coordonator cercetare Maximizarea avantajelor comparative în regiunile de graniţă dintre

România şi Bulgaria, Institutul Social Oltenia, Universitatea din Craiova, mart.-iun. 2011, în
cadrul proiectului european transfrontalier Maximizing Comparative Advantages of the
Border Regions, Cross Border Cooperation Programme. Common borders. Common
solutions.
Coordonator cercetare UNESCO Strenghthening Basic and Engineering Sciences Capacities in
South Eastern Europe SEE, subproject Map of Excellence in Physics and Mathematics in SEE,
proiect internațional UNESCO (Contract AFC 09-50 4500085387, signed between Faculty of
Science and Mathematics, University of Nis, as the coordinating node of SEENET-MTP, and
UNESCO-BRESCE), 2009-2010. Raportul de cercetare a fost publicat sub denumirea

Mathematics and Physics Scientific Research in Southeastern Europe and the Need for Science
Policy. Comparative analysis of finance, performance and international cooperation for
independent research groups, academy affiliated research institutes and university affiliated
units, proiect de cercetare bazat pe analiza comparativă a rezultatelor obținute prin sondajul
ce a colectat, în 2009 și 2010, date de la 40 de centre de cercetare din domeniul matematicii
și fizicii din Europa de Sud-Est, sept. 2012.

PROIECTE CU FINANȚARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
•

•
•

•

Manager proiect european transfrontalier „Combined Efforts in Support to Disadvantaged
People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Cod proiect: 16.4.2.056; Cod e-MS
ROBG-163, 2019 – prezent. Proiectul este dedicat sprijinirii persoanelor de etnie romă și
persoanelor cu dizabilități să se auto-finanțeze sau să-și găsească un loc de muncă.
Expert cercetare, Maximizing Comparative Advantages of the Border Regions, Cross Border
Cooperation Programme. Common borders. Common solutions, Faculty of Social Sciences,
University of Craiova, proiect cu finanțare europeană, 2011.
Expert și coordonator grup de cercetare, PRO RURAL – Sistem integrat de dezvoltare a
resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural, proiect cu finanțare europeană,
derulat de Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea (a Camerei de Comerț și
Industrie Vâlcea) în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad şi
Fundaţia „Antreprenoriat Social”, 2010-2011.
COORDONATOR GRUP DE CERCETARE UNESCO, Strenghthening Basic and Engineering
Sciences Capacities in South Eastern Europe SEE, subproject Map of Excellence in Physics and
Mathematics in SEE, proiect internațional UNESCO (Contract AFC 09-50 4500085387, signed
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•
•

between Faculty of Science and Mathematics, University of Nis, as the coordinating node of
SEENET-MTP, and UNESCO-BRESCE), 2009-2010.
Membru în echipa de cercetare și implementare a proiectului, Principalele probleme sociale
ale comunităţilor rurale din România în contextul integrării în Uniunea Europeană, grant
național CNCSIS, Contract. Nr. 65GR/2008, Cod CNCSIS 599, 2006-2008.
Membru în echipa de cercetare și implementare a proiectului, Ocuparea forţei de muncă în
judeţul Dolj, grant național CNCSIS, Contract. Nr. 26 C/2004(5), , Cod CNCSIS 307, 2004-2005.

CONFERINȚE ȘI WORKSHOP-URI PENTRU STUDENȚI (selectiv)
• Organizator al conferinței Cultura românească între valorile supraviețuirii, religiozitate și
modernitate, 12 dec. 2011, Craiova, Casa Universitarilor, sesiune de comunicări pe teme de
•

•
•
•
•

sociologia culturii și sociologia religiei de către studenții de la sociologie și asistență socială
(parteneri media: Tele U, Gazeta de Sud ș.a.).
Organizatorul workshopului de creație Express Yourself, cu tehnici de gândire și comunicare
creative, cu participarea actorului Cătălin Băicuș, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova,
cu participarea studenților de la Specializarea Sociologie, 28 nov. 2011 (reflectat în presă,
Gazeta de Sud)
Organizatorul conferinței Cultură și identitate contemporană, în care studenți de la sociologie
au susținut comunicări științifice, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale,
Specializarea Sociologie, 14 dec. 2010
Organizatorul evenimentului Open Mind Day, ce a presupus implicarea studenților de la
sociologie în jocuri de creație și intercunoaștere, coordonate de către actori ai TNC Craiova,
Scena 8, Craiova, 1 dec. 2010
Organizatorul conferinței anuale de susținere a studiilor de semestru la sociologia culturii de
către studenții de la sociologie, cu participarea actorilor Teatrului Național Marin Sorescu,
Cătălin Băicuș, Dragoș Măceșanu, Clara Vulpe, Universitatea din Craiova, 11 dec. 2009
Organizator regional (Sud-Vestul României), în cadrul Federaţiei YMCA România, a YMCA
Europe Festival 2008, 3-9 August 2008, Praga, Cehia.

REZULTATE ALE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE (detaliate în lista de lucrări)
•

•
•
•
•
•

Cărți: 20
✓ Autor al cărții: Societatea românească azi, Institutul European, Iași, 2011
✓ Cărți scrise în colaborare: 15
✓ Antologii: 4
Articole științifice: 23
Coordonator științific proiecte de cercetare: 10
Design-ul cercetării, coordonarea echipelor de teren și analiza statistică: 40 cercetări
Proiecte cu finanțare națională și europeană: 6
Comunicări științifice: peste 40.

ABILITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
•

Cunoașterea și capacitatea de utilizare a metodelor de cercetare cantitativă și calitativă:
sondajul de opinie, interviul de projunzime, interviul de tip povestea vieții, focus grupul,
experimentul și observația participativă (ca urmare a documentării și susținerii seminariilor
și cursurilor de metodologia cercetării științifice și a aplicării concrete a acestor metode în
numeroase proiecte de cercetare).
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•
•
•

Competență în construirea unei cercetări și în coordonarea fiecărei etape a acesteia (de la
alegerea temei, culegerea datelor și până la formularea concluziilor).
Leadership skills și calități de comunicator și organizator, obținute în urma cercetărilor
științifice coordonate la nivel național și internațional.
Cunoștințe avansate de utilizare a programelor pe calculator dedicate analizei statistice a
datelor provenite din cercetare, cum este SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ca
urmare a folosirii acestora în mod curent din anul 2002.

CALIFICĂRI
•

Competență în redactarea și editarea materialelor științifice, ca urmare faptului că am fost
redactor, tehnoredactor și corector pentru mai mult de 40 de cărți, monografii, cursuri
universitare, reviste ș.a.
• Competență în graphic design, concepând și realizând cu ajutorul unor softuri pe calculator,
numeroase materiale publicitare sau de prezentare (coperți de cărți, afișe, pliante etc.).
• Utilizare programe computer
✓ SPSS – cunoştinţe avansate
✓ Microsoft Word, PowerPoint şi Excel – cunoştinţe avansate
✓ Corel Graphics Suite– cunoştinţe avansate
✓ Adobe Photoshop – cunoştinţe medii
✓ Navigare şi documentare Internet – cunoştinţe avansate

Limbi străine
Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Spoken
interaction

Scriere

Spoken
production

•

Engleză

Excelent

Excelent

Excelent

Excelent

Foarte bine

•

Franceză

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Bine

ABILITĂȚI PERSONALE
•
•
•

Creativitate și inițiativă
Putere de comunicare și persuasiune
Determinare și foarte bună capacitate de leadership

REFERINȚE
Referințele pot fi oferite la cerere.
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