Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Ciocodeică I. Vasile
Petroşani, România
0254 54 25 80, interior 212,

Mobil:

0254 54 03 46
vasileciocodeica@gmail.com
Română
01.01.1954
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul Desfăşurarea de activităţi didactice la discipline din domeniul ştiinţelor socio-umane, participarea la
ocupaţional activități de cercetare științifică.
Experienţa profesională
Perioada

1985-

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar, Lector universitar, Conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare şi conducere de seminarii.
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare în
domeniul socio-uman.
Din 2006 Director Departamentul de Științe Socio-Umane

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România,
www.upet.ro
Învăţământ superior
1979-1985
Profesor
Predare – evaluare, Director educativ

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Teoretic Lupeni

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie – preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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1991-1998
Doctor în ramura de ştiinţă Sociologie
12.11.2015

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Titlul tezei de doctorat: Relaţia Patronat-Sindicat din cadrul R.A.H.
Capacitatea de diagnoză a relaţiilor manageriale instituţionale
Competențe de cercetare în domeniul sociologiei
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Studii universitare de doctorat
1975-1979
Licenţiat în istorie-filosofie
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor istorice şi filosofice, precum şi a
principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice domeniului
Capacitatea de predare, organizare şi coordonare a activităţilor educaţionale;
Abilităţi de comunicare, predare şi evaluare.
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Studii universitare de licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e)
Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba

Ascultare
B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B2
B2
independent
experimentat
independent
independent
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere
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Capacitate de comunicare şi spirit de echipă

Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, leadership, spirit organizatoric

Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire,
consecvenţă în realizarea obiectivelor profesionale
Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi
PowerPoint™).
Cunoaşterea unor programe de analiză statistică (SPSS)
Permis de conducere categoria A, B
12.11.2015

Informaţii suplimentare
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Apartenența la asociaţii profesionale: Asociaţia Română de Sociologie
Director Departamentul de Ştiinte Socio-Umane
Membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea din Petroşani;
Membru al Senatului Universităţii din Petroşani;
Membru în colectivul de recenzori al volumului de lucrări ştiinţifice ale simpozionului
internaţional multidisciplinar „Universitaria SIMPRO”, secţiunea Ştiinţe Socio-Umane;
Număr
Cărţi, lucrări publicate, proiecte de cercetare
1
a. Teza de doctorat – domeniul Sociologie
3
b. Cărţi
6
c. Monografii şi manuale universitare






d. Lucrări publicate în reviste:
d.1.lucrări în reviste cotate ISI
d2. lucrări publicate în reviste de circulaţie internaţională
d3. lucrări publicate în reviste naţionale
e. Lucrări publicate în volumele manifestărilor
ştiinţifice:
e.1. lucrări publicate în Proceeding-uri cotate ISI
e1. lucrări publicate în volumele unor conferinţe
internaţionale (cu ISSN sau ISSN)
e2. lucrări publicate în volumele unor conferinţe naţionale
(cu ISSN sau ISSN)

45

Proiecte de cercetare

11

12.11.2015

28
17
18

13
5

