
 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

 

Nume: SĂVEANU     

Prenume:   SORANA MIHAELA 

 

Studii:  

Instituția Perioada: de la (luna, 

anul) până la (luna, 

anul) 

Grade sau diplome 

obținute 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiințe Socio-Umane Septembrie 1998- Iulie 

2002 

Licență în 

sociologie 

Universitatea din Oradea,  

Facultatea de Ştiințe Socio-Umane  

(master in Administrație Publică şi Dezvoltare Comunitară) 

Septembrie 2004 – iunie 

2007 

Diplomă masterat 

Universitatea din Oradea,  

Facultatea de Ştiințe Socio-Umane  

Şcoala doctorală, specializarea Sociologie 

Sept 2007- 2011 Doctor în sociologie 

 

Titlul ştiințific: doctor in Sociologie 

Experiența profesională: 

Perioada:  2016- prezent Aprilie 2008-2016 
Februarie 2003 – aprilie 

2008 

septembrie1998- 

decembrie  2000 

Locul: Oradea Oradea Oradea Bihor 

Instituția: 

Universitatea din 

Oradea, Facultatea de 

Științe Socio-Umane 

Universitatea din 

Oradea, Centru de 

Studii asupra 

Transformărilor Sociale 

Universitatea din 

Oradea, Institutul Social 

Român până în 2005, 

iar din 2005 la Centru 

de Studii asupra 

Transformărilor Sociale 

IMAS 

Funcția: lector cercetător ştiințific sociolog Operator colaborator 

Descriere: 

Activitate didactica: 

Curs Educație și 

societate, 

Managementul 

proiectelor sociale, 

Analiza și prelucrarea 

informatizată a datelor, 

Managementul 

sistemelor 

informaționale, Practica 

de specialitate. 

Seminarii Statistică 

aplicată în științele 

sociale, Mobilitatea 

resurselor umane  

Scrierea proiectelor de 

cercetare si a cererilor 

de finanțare, 

Proiectarea, 

organizarea, 

coordonarea proiectelor 

de cercetare, analiza 

datelor, întocmire 

rapoarte de cercetare 

Scrierea proiectelor de 

cercetare și a cererilor 

de finanțare, 

Proiectarea, 

organizarea, 

coordonarea proiectelor 

de cercetare, analiza 

datelor, întocmire 

rapoarte de cercetare 

Colaborator pentru 

munca de teren in 

judetul Bihor, exit poll 

la alegerile din 2000. 

 

Locul de muncă actual şi funcția: Universitatea din Oradea, lector dr.  

Vechime la locul de muncă actual: 1 an, 9 luni 

Brevete  de invenții: - 

Lucrări publicate (nr.total): 58 



 

Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea: (max.5 lucrari): 
Sorana Săveanu (2014). Destinul școlar și social al elevilor din Oradea. Sursele succesului școlar. Presa universitară clujeană. 

ISBN 978-973-595-658-5, 238 pag. 

Sorana Săveanu (2013). Differentiated Schools and Groups of Students. An Explorative Analysis at the Level of Educational 

Institutions from Oradea (Romania), in P-L. Runcan, G. Rață & M-B. Iovu (Eds.), Applied Social Sciences: Sociology (pp. 

153-160), Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN(10) 1-4438-4338-5, ISBN(13) 978-1-4438-4338-6.  

Floare Chipea, Sorana Săveanu & Zsolt Bottyan (2013). Elitist or integrative educational systems? Opinions among students 

from Hungary-Romania cross-border area, In Elena Zamfir & Filomena Maggino (coord.) The European Culture for Human 

Rights: The Right to Happiness (pp. 210-226).  UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5446-8, ISBN (13): 

978-1-4438-5446-7.  

Sorana Săveanu (2012). Destiny and School Destinations. Educational Inequalities in Educational Institutions from Oradea, 

Sociologie Românească, vol. X, nr. 3/2012, pp. 93-108.  

 

Membru al asocia iilor profesionale:  

Limbi străine cunoscute:  
 

Limba maternă română  

Alte limbi străine 

cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral   

Limba engleză C2 C1 C1 C1 C2 

Limba maghiară B2 A2 B2 A2 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Alte competențe: Operare PC: Statistica Package for Social Sciences SPPS, pachetul Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, Publisher), EndNote, Adobe PhotoShop 

 

Specializări şi calificări: 
Certificat Competențe antreprenoriale, 2017 

Certificat Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană COR 242213, 2016 

Certificat de absolvire a International Leadership Training School – Module 1 – Leadership and the Conservative 

Organizational Entrepreneur, Oradea, 4 Aprilie 2013 

Certificat formator COR 242401 acreditat CNFPA, 2012 

Certificat de absolvire a modulului psiho-pedagogic pentru pregătirea personalului didactic, 2009 

 

Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale: 

Programul/Proiectul Funcția Perioada:de 

la... până la... 

POSDRU/189/2.1/G/155930 Didact – practica pentru tranziția de la 

educație la viața activă în domeniul Ştiințelor Educației 

Expert evaluare 

educațională 

Iulie-decembrie 

2015 

POSDRU/156/1.2/G/139751 SocioPlus: Servicii de pregătire, documentare 

și acces pentru studenți în programe de licență și masterat în sociologie și 

asistență socială 

Expert metodologie și 

analiză 

2014-2015 

Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and 

Development in a Cross-border area (HERD); Hungary-Romania Cross-

Border Co-Operation Programme 2007-2013; HURO 0901/253/2.2.2 

expert cercetator 2011-2012 

Proiect POSDRU 61957 Programul de practică pentru studentți „Protecția 

copilului- de la teorie la practică” 

expert 2010-2013 

HUNGARY-ROMANIA CROSS-BORDER CO-OPERATION 

PROGRAMME 2007-2013. Titlul proiectului: European, National and 

Regional Identity – Theory and Practice (ENRI) 

Cod: HURO 0801/180 

membru echipa de 

cercetare din partea 

P2 Universitatea din 

Oradea 

2009-2011 

CNMP Programul IV – Parteneriate în domenii prioritare: Structură de membru echipa de 2008-2011 



clasă şi stratificare socială în românia contemporană. Implicații pentru 

politicile publice şi de marketing cultural şi politic, cod 92131/2008, 

Promotor Universitatea din Bucureşti  

cercetare din partea 

P2 Universitatea din 

Oradea 

CNCSIS, Educația pentru cetățenie activă: participarea comunitară 

Grant CNCSIS, cod 128, contract nr. 34GR/21.05.2007 

membru echipa de 

cercetare 

2007 

CNCSIS, Adolescenții - viitorii cetățeni: studiu longitudinal al procesului 

de excluziune socială la adolescenții şcolari 

membru echipa de 

cercetare 

2006-2008 

Grant CNCSIS, Consumul de droguri ilicite în rândul tinerilor din județul 

Bihor 

sociolog 2005 - 2006 

Grant CNCSIS, Diagnoza problemelor sociale asociate cu saracia si 

excluziunea sociala la nivel regional 

cercetător colaborator 2002 – 2004 

ANSIT;  "Influenta idealului de frumusete asupra stilului de viata al 

tinerilor oradeni", prin asociatia de Tineret Pria 

cercetător 2001 

 
Participarea în alte proiecte de cercetare la nivel local:  

Consumul cultural la nivelul municipiului Oradea, parteneriat cu Teatrul regina Maria din Oradea, mai-iunie 2014. 

Activitate: proiectarea cercetării, elaborare instrument de cercetare, analiza date, elaborare raport de cercetare.  

Sondaj cu privire la consumul de droguri în rândul adolescenților, in colaborare cu Politia si Drog, mai 2013. Activitate: 

proiectarea cercetării, elaborare instrument de cercetare, coordonare activitate de culegere a datelor, analiza date, elaborare 

raport de cercetare. 

Servicii medicale, transfuzii sanguine și donare de organe, sondaj realizat în colaborare cu Facultatea de medicină, 

Universitatea din Oradea, martie 2013. Activitate: elaborare raport de cercetare. 

Studiu statistic privind principalele destinații externe ale călătoriilor cu avionul din județul Bihor, sondaj realizat de 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane, Centrul de Studii Asupra Transformărilor Sociale, Beneficiar:  

Aeroportul Oradea, noiembrie-decembrie 2012. Activitate: proiectarea cercetării, elaborare instrument de cercetare, analiza 

date, elaborare raport de cercetare. 

 

Religie şi familie, anchetă derulată de către Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 

Universitatea din Oradea, 2008. Activitate: proiectarea cercetării, elaborare instrument de cercetare, analiza date, elaborare 

raport de cercetare. 

Biserica-actor social comunitar, proiect de cercetare individual împreună cu Ionuţ Oprea în vederea realizării lucrării de 

disertaţie, 2007. Activitate: elaborarea strategiei de cercetare, construcţia instrumentului de cercetare, realizarea bazei de date, 

analiza şi interpretarea datelor.  

Studiu privind nevoile de informare europeană a cetăţenilor municipiului Oradea, finanţare Primăria municipiului 

Oradea, martie 2006, Funcţia: membru în echipa de cercetare: elaborarea instrumentului de cercetare, coordonarea activităţii 

de culegere a datelor, realizarea bazei de date, analiza statistică a datelor, redactarea raportului de cercetare. 

Imaginea poliţiei în opinia publică bihoreană, la comanda Inspectoratului de poliţie al judeţului Bihor, 2005, Funcţia: 

membru în echipa de cercetare: elaborarea instrumentului de cercetare, coordonarea activităţii de culegere a datelor, 

realizarea bazei de date, analiza statistică a datelor, redactarea raportului de cercetare. 

Sărăcia în Oradea. Studiu de diagnoză,  (Diagnoza problemelor sociale în municipiul Oradea), finanţare Administraţia 

comunitară Oradea, aprilie 2003, Funcţia: membru în echipa de cercetare: elaborarea instrumentului de cercetare, 

coordonarea activităţii de culegere a datelor, corectarea bazei de date. 

Imaginea instituţiilor şi a liderilor în Oradea, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de 

Sociologie şi Asistenţă Socială, 2003, Funcţia: membru în echipa de cercetare: elaborarea instrumentului de cercetare, 

coordonarea activităţii de culegere şi introducere a datelor, analiza statistică a datelor. 

 

 

 

 

 



Alte mențiuni (premii, distinctii ,etc):  
Titlul tezei de doctorat: Destinul şcolar şi social al elevilor din Oradea. Sursele succesului şcolar. Proiectul a beneficiat de 

bursa de cercetare ştiinţifică pentru tinerii doctoranzi (tip Bd) din cadrul CNCSIS, 2008-2010. 

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/BURSE%20BD/Rez_BD_2008_NOI.pdf  

Prezentarea activităților didactice anterioare: activitate susținută în calitate de cadru didactic asociat - seminar 

Sociologia educației, seminar Statistică aplicată în științele sociale 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

  

 

 

Data completării:        Semnătura 

18.04.2018          

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/BURSE%20BD/Rez_BD_2008_NOI.pdf

