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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Brișcariu (Toader), Maria - Roxana  

Adresa(e) Piața Romana, nr. 6, București (Academia de Studii Economice)  

Telefon(oane) + 40 723 541 209   

E-mail(uri) roxana.briscariu@man.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Româna  

Data naşterii 24/07/1983 

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada Octombrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Pregătire şi susţinere curs/seminar – Explicația sociologică, Teorii sociologice contemporane, 
Introducere în metodologia cercetării științelor sociale, Sociologia organizațiilor 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Administrație și Management Public, Academia de Studii Economice din  București  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sociologie. Învăţământ, educație. 

  

Perioada August 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Tânăr cercetător 

Activităţi si responsabilităţi principale Evaluarea impactului Inteligenței Emoționale asupra performanței angajaților din sectoarele public și 
privat 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada Noiembrie 2015 – Ianuarie 2016 
Septembrie 2017 – Decembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Activităţi si responsabilităţi principale Proiectare instrumente de lucru:  chestionar metoda Dalcroze, Orff si Kodaly. Analiză date cantitative, 
documentare științifică, elaborare raport de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului ARCUB , București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare sociologică 

  

Perioada Februarie 2012 – Aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert  - „Program de formare a competențelor de cercetare și profesionale pentru masteranzii din 
domeniul științelor sociale” 

mailto:roxana.briscariu@man.ase.ro
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Activităţi si responsabilităţi principale - proiectarea cadrul instituțional al programelor de masterat  
- proiectarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de participare la program pentru masteranzi  
-  coordonarea temelor si activităților de cercetare a masteranzilor 
- coordonarea stagiilor de practica profesionala 
-  realizarea rapoartelor periodice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, www.unibuc.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect strategic, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 

  
 

Perioada Mai 2012 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog – Observatorul pentru romi 

Activităţi si responsabilităţi principale Analiză date cantitative, documentare științifică, proiectare instrumente de lucru, elaborare raport de 
cercetare, elaborare politici publice de incluziune a romilor în ”Raport de cercetare privind incluziunea 
socio-economica a romilor din Romania” 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare sociologică 

  

Perioada Noiembrie 2009 – Februarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert mobilităţi internaționale - „Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar în 
sociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării” 

Activităţi si responsabilităţi principale - coordonare activităţi de pregătire pentru mobilităţi  
- verificarea eficienţei participării doctoranzilor la stagiile în străinătate prevăzute de proiect  
- supervizarea activităţilor prezente în proiect  
- realizarea rapoartelor periodice pe componenta mobilitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, www.unibuc.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect strategic, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 

  

Perioada Aprilie 2010 – Martie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert asistent - „DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi 
postdoctorale în sociologie” 

Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea activităților din cadrul proiectului 
- asigur comunicarea în cadrul proiectului la nivelul echipei de management și la nivelul OIPOSDRU 
- planificarea și monitorizarea bugetului pe activități și capitole bugetare 
- supervizarea activităţilor prezente în proiect  
- realizarea rapoartelor periodice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, www.unibuc.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect grant, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 

  

Perioada Decembrie 2009 – Noiembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare - „Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi 
conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă” 

Activităţi si responsabilităţi principale - coordonare și supervizarea activităţilor de management  
- comunicarea în cadrul proiectului la nivelul echipei de management, la nivelul partenerilor şi 

OIPOSDRU 
- planificarea și monitorizarea bugetului pe activități și capitole bugetare 
- supervizarea activităţilor prezente în proiect și realizarea rapoartelor periodice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, www.unibuc.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect strategic, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 

http://www.unibuc.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.unibuc.ro/
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Perioada Septembrie 2010 – Iunie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Activităţi si responsabilităţi principale - analiză și documentare în domeniul sociologiei cunoașterii 
- participare la workshop în statistică „Biplots in Practice”  
- seminar internațional: Migration between the “eastern” and “southern” Europeans in times of 

economic crisis  
- analiză şi interpretarea datelor  
- realizare raport  

Numele şi adresa angajatorului BBVA Foundation, Madrid, Spain, Paseo de Recoletos, 10, 28001, http://www.fbbva.es 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  

  

Perioada Octombrie 2009 – Februarie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog în echipa de elaborare a raportului asupra implementării Programului LifeLong Learning in 
Romania, pe anul 2009 

Activităţi si responsabilităţi principale - analizarea rapoartelor individuale Erasmus 
- realizare chestionar de evaluare a programului Erasmus 
- analiza şi interpretarea datelor  
- realizare raport  

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP), http://www.anpcdefp.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare  

  

Perioada Mai 2009 – August 2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetător: Publicul și știința  

Activităţi si responsabilităţi principale Publicul si știința – „Stocul public de cunoaștere științifică în Romania” 
- elaborare chestionar 
- pretestare 
- selectare şi coordonare operatori 
- elaborare şi susţinere instructaj 
- analiza statistică a datelor, ecuaţii statistice SPSS 
- interpretare date 
- elaborare raport de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Perioada Ianuarie 2008 – Decembrie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Analist cercetător 

Activităţi si responsabilităţi principale - analiză date 
- analiză statistică, ecuaţii statistice în SPSS 
- interpretarea şi prezentarea datelor 
- aplicaţii excel  
- comunicare permanentă în limba engleză  

Numele şi adresa angajatorului Ipsos Interactive Services, http://www.ipsos-interactive.com/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studii de Marketing şi Publicitate 

  

Perioada Octombrie 2006 – Decembrie 2006  

Funcţia sau postul ocupat Evaluator 

Activităţi si responsabilităţi principale Proiect „Evaluarea instituţiilor pentru copiii cu dezabilități” 
- vizitare centre de plasament în București 
- evaluare instituţie, servicii,  conform indicatorilor prestabiliţi 
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- observaţie participativă  
- participare la discuţii pe grupuri de lucru  
- întocmire raport final de evaluare  

Numele şi adresa angajatorului Children`s High Level Group, Bucureşti, http://www.chlg.org/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi evaluare 

  

Perioada 2004 - 2006  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Cercetare 

Activităţi si responsabilită ţi principale Barometrul de Opinie Studenţească  
- elaborare și pretestare chestionar 
- selectare şi coordonare operatori 
- elaborare şi susţinere instructaj 
- interpretare date 
- elaborare raport de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cercetare  

  

Perioada Iunie 2003 - Octombrie 2006  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator operatori 

Activităţi si responsabilităţi principale Studiu Naţional de Audienţă, Exit-Poll alegeri naţionale 2004, Exit-Poll alegeri locale 2004:  
- selectare şi coordonare operatori de teren 
- eşantionare 
- susţinere instructaj 
- verificarea operatorilor de teren 

Numele şi adresa angajatorului Metro Media Transilvania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institut de studii sociale,sondaje, marketing si publicitate 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Înțelegerea publică a cunoașterii științifice. Explorări teoretice și empirice.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitate din Bucureşti  
www.sas.unibuc.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada August 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificate ”Working with comparative surveys”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Design de cercetare și analiză comparativă pe studii trans-naționale. Compararea conceptelor în 
studii trans-naționale în funcție de țară și cultură. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

9th European Social Survey Traning Course, Slovenia, Ljubljana, 
http://www.europeansocialsurvey.org 

  

Perioada Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificate “Manager proiect” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea activităților, proceduri de lucru, managementul riscului, managementul comunicării, 
managementul calității, gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale, managementul 
echipei de proiect.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Stepping Stone Solutions, MMFPS, MECT 

http://www.sas.unibuc.ro/
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Perioada Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificate “Design and evaluation of questionnaires for survey research” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Concepte şi indicatori. Metodologia şi evaluarea întrebărilor din chestionare. Indicatori formativi.  
Evaluarea prin metode si trăsături multiple (Multitraits and multimethods). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Research and Expertise Centre for Survey Methodology, la Pompeu Fabra University în Barcelona, 
Spain. 

  
 
 
 

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate în sociologie: Management Strategic al Dezvoltării Sociale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificare strategica si diagnoza organizaționala; Resursele financiare ale dezvoltării sociale; 
Indicatori sociali; Proiectare strategică; Modele ale dezvoltării sociale.  
Lucrare de disertaţie: Abandonul şcolar, factor al subdezvoltării României contemporane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitate din Bucureşti  
www.sas.unibuc.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Ianuarie 2007 – Iunie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Stagiu Erasmus  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Probleme globale, Actualitate şi media, Sistemul social şi Politici sociale în Flandra 
Vizitarea instituţii: Orientarea şi protecţia angajaţilor şi şomerilor, Organizaţii pentru persoane cu 
dezabilități, Studio Globo: educarea copiilor şi a tinerilor despre problemele globale ale lumii.    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Katho, Kortrijk (Belgia) 
www.katho.be 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2002 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie,  
Lucrare de licenţă: Etica în Universitatea din Bucureşti – de la teorii la comportamente 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitate din Bucureşti  
www.sas.unibuc.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Şcolar Simion Stolnicu, Comarnic 
Prahova  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

Spaniolă  
C1  

Utilizator 
experimentat 

B2  
Utilizator 

independent - 
B2  

Utilizator 
independent - 

B2 
Utilizator 

independent - 
B2  

Utilizator 
independent -  

http://www.sas.unibuc.ro/
http://www.katho.be/
http://www.sas.unibuc.ro/
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 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Pachete de prelucrări statistice: SPSS 
- Procesoare de text: OpenOffice Word Processor, Microsoft Word; 
- Editoare de text: Adobe Acrobat; 
- Prezentare şi grafică: OpenOffice Presentation, Microsoft PowerPoint 
- Foi de calcul: OpenOffice Spreadsheet, Microsoft Excel 

  

Competente si aptitudini artistice Pictură, Fotografie. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Mai 2009 - Participant Youth in Action programme (http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm); Proiect: 
Election Days; Italy – Palermo.  

Mai 2008 - Participant Youth in Action programme (http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm); Proiect: 
Different colors, different cultures; Turkey - Ankara.  

Septembie 2008 - Youth in Action programme (http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm); Proiect: 
Experience Nature Together!; Netherlands - Terschelling. 
(http://www.experiencenature.org/site/Experience-Nature-Together!.htm) 

  

Permis de conducere B  
  

 
 
 
 
 

Bucureşti 
 
 

 Asist. univ. dr. Roxana Brișcariu 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

