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Europass  

Informaţii personale 
Nume / Prenume Prodanciuc Robert 

Telefon 0743403618 
E-mail robertprodanciuc@yahoo.co.uk 

Experienţa profesională  
Perioada Martie 2007 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 
Perioada 2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 
Perioada Februarie 2015 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Activităţi didactice de predare curs și conducere de seminarii 
Activităţi de coordonare practică studenţească 
Elaborare de lucrări de cercetare ştiinţifică 
Participare la activităţi ştiinţifice 
Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate 
Elaborare documentaţie pentru evaluare instituţională 
Elaborare documentaţie pentru acreditare/reacreditare programe universitare 
Elaborare documente universitare semestriale şi anuale cu caracter 
administrativ/normativ 
Participare în echipe de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-
dezvoltare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, Nr. 20, Cod 332006, Petroşani, Judeţul 
Hunedoara România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

Discipline predate Demografie 
Elaborare de proiect 
Sociologia devianței 
Sociologia opiniei publice 
Politici sociale sectoriale în contextul dezvoltării regionale 

Perioada 04.09.2006 – 01.03.2007 
Funcţia sau postul ocupat Translator-secretar-responsabil de iregularități 

Numele angajatorului RAAVJ Petroșani 
Educaţie şi formare  

Perioada 1997-2001 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Matematică-fizică-bilingvă engleză / Diplomă de bacalaureat (notă 9,86) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Teoretic din Petroşani 

Perioada 2001-2005 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Licenţiat în sociologie (notă 9,62) 

mailto:robertprodanciuc@yahoo.co.uk
http://www.upet.ro/
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de drept şi ştiinţe sociale 
www.uab.ro 

Perioada 2005-2007 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Master în Managementul organizaţional şi al resurselor umane (notă 10) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Sociologie-Psihologie 
www.spiruharet.ro 

Perioada 07.04.2014 – OMEN Nr. 165 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Doctor în sociologie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Şcoala doctorală CSUD, Universitatea de Vest din Timişoara 
www.uvt.ro 

Perioada 2013-2014 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Licenţiat în asistență socială (notă 10,00) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe 
www.upet.ro 

Data obţinere diplomă Martie 2001 
Calificarea / diploma 

obţinută 
First Certificate in English (calificativ A) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

University of Cambridge 

Data obţinere diplomă 31 Octombrie 2001 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Atestat profesional „de Limbă Engleză” (notă 10) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Data obţinere diplomă 17 – 20 Iulie 2004 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Facilitator comunitar 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Data obţinere diplomă 26 Octombrie 2004 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă „ECDL Complet” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

ECDL România S. A. 

Data obţinere diplomă 9 Martie 2006 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

http://www.uab.ro/
http://www.spiruharet.ro/
http://www.uvt.ro/
http://www.upet.ro/
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Data obţinere diplomă 5 Martie 2007 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Certificat de absolvire a cursului de „Inspector (referent) resurse umane”, cod COR 
342304 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului 

Data obţinere diplomă 3 Iunie 2008 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Certificat de „Formator”, cod COR 241205 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba maternă Română 
Limba străină cunoscută Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Nivel european  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Capacitate de comunicare şi spirit de echipă, adaptabilitate şi responsabilitate socială. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, management educaţional, 
leadership şi spirit organizatoric, implementarea celei mai bune opinii indiferent de emitent. 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în 
gândire, consecvenţă în realizarea obiectivelor 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

Abilităţi de utilizare a instrumentelor Microsoft Office 
Abilităţi de utilizare a calculatorului în analiza şi interpretarea datelor cantitative 
Abilităţi de utilizare a calculatorului în analiza şi interpretarea datelor calitative 

Permis de conducere Permis de conducere categoriile A şi B 
Informaţii suplimentare  Domenii de cercetare: Sociologia educaţiei; Sociologie politică, Studiul nivelului de 

trai, Gerontologie 
 Mobilităţi educaţionale: iulie 2008, Universitatea de Mine de Stat din Mosova – 

schimb de experienţă pe perioada practicii studenţeşti de vară 
 Program Erasmus: Lifelong Learning Programme, 24 – 29 septembrie 2009, 

University of Malaga, Spania (Obiectul mobilităţii: predarea unui număr de 10 ore, unui 
număr de 20 de studenţi masteranzi în sociologie) 
 Participare la Academia de vară cu tema Perspective noi în didactică. De la 

centrarea pe elev la abordarea prin competenţe, organizată de Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, 1-12 august 2011 
 Absolvire program de instruire Managementul calității în învățământul superior 02-

04.12.2013 
 Apartenenţa la asociaţii profesionale: Asociaţia Română de Sociologie (ARS) din 

anul 2011 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie (ARS) din anul 2013 
 Participarea la Proiectul POSDRU/86/1.2/S/60720, Dezvoltarea şi implementarea 

unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a activităţii în învăţământul 
superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor 
internaţionale de calitate, implementat de Universitatea „Spiru Haret”, 2013. 

 


