Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Iovu Mihai-Bogdan
Aleea Vidraru 13-15, 400657 Cluj-Napoca
0264424674

0742900784

iovu.mihai@socasis.ubbcluj.ro
Data naşterii 27 aprilie 1982
POZIŢIA

Conferențiar univ. dr.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
03/10/2016–Prezent

conferențiar dr.
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență socială
activitate didactică (proiectarea şi derularea activităţilor de curs şi seminar, evaluarea continuă şi finală
a studenţilor, sprijinirea studenţilor în redactarea lucrarilor de licenţă și masterat), activitate de
cercetare în proiectele derulate în cadrul departamentului de asistenţă socială și activitate
administrativă în calitate de Director al Școlii doctorale de Sociologie din noiembrie 2017.

01/04/2013–02/10/2016

lector dr.
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială
activitate didactică (proiectarea şi derularea activităţilor de curs şi seminar, evaluarea continuă şi finală
a studenţilor, sprijinirea studenţilor în redactarea lucrarilor de licenţă și masterat) şi activitate de
cercetare în proiectele derulate în cadrul departamentului de asistenţă socială.

01/11/2011–Prezent

asistent cercetare
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
cercetare teren, analiză date, redactare articole de specialitate, redactare rapoarte de activitate

01/03/2008–Prezent

cadru didactic asociat
Univeristatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială
Derularea activităţilor didactice aferente cursurilor şi seminariilor în regim de plată cu ora pentru
următoarele discipline: Metode de asistenţă socială: individulşi familia, Protecţia copilului, Noţiunide
psihopatologie şi sănătate mentală, Tutorial pentru lucrarea de licenţă, Metode computerizate de
analiză a datelor calitative, Asistenţa socială bazată pe dovezi, Prelucrarea statistică a datelor

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2011–2013

postdoctorat POSDRU 89/1.5/S/60189
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Scriere academică de articole şi studii de specialitate cu potenţial de publicare în reviste internaţionale
cu factor de impact ridicat, cunoştinţe şi abilităţi de a utiliza metodologia de cercetare cantitativă
(SPSS) şi calitativă (Atlas.ti, Nvivo)

2007–2010

Doctor în Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
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Metode cantitative avansate, Metode calitative avansate, Dimensiuni epistemologice ale cercetării

2007–2009

Master: Proiectarea cercetării şi analiza bazelor de date în ştiinţele
sociale
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Analiza, reprezentarea şi interpretarea datelor sociale, Statistică socială şi SPSS, Statistică socială şi
STATA, Analiza documentelor, Metode cantitative avansate, Metode calitative avansate, Analiza
complexă a preferinţelor, Teoria jocurilor

2006–2007

Master: Copiii şi copilăria în societăţile în schimbare. Abordare
multidisciplinară
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Construcţia socială a copilului şi copilăriei, Probleme epistemologice şi metodologice ale cercetării
copilului şi copilăriei, Dezvoltare psihologică şi contexte în schimbare, Copiii şi violenţa, Tehnici de
cercetare,

2002–2006

Licenţă asistenţă socială
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Metode de asistenţă socială: individ, familie, grup, comunitate, Teorie şi metodă în asistenţa socială,
Probleme sociale şi politici sociale, Practică profesională

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

C1

A1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, adaptare la medii culturale diverse dobândite în cadrul stagiilor de formare în SUA şi
Germania
Comunicare academică dobândită în cadrul participării la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spirit organizatoric, experienţă în gestionarea şi managementul proiectelor de cercetare (între 20072010 am beneficiat de o bursă de tip BD acordată de CNCSIS)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competențe administrative dobândite în cadrul poziției de director de departament (9 luni) și direcor
de școală doctorală (în prezent).
Competenţe didactice în cadrul cursurilor şi seminariilor susţinute din 2008 în regim de plata cu ora şi
din 2013 în regim de anagajat pe perioadă nedeterminată.
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Competenţe de prelucrare a datelor statistice dobândite în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi
internaţionale în care am ocupat poyiţia de asisten de cercetare.
Competenţe de diseminare în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale la care am participat.
Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

SPSS, Nvivo, Atlas.ti
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Proiecte

Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth (PEER)
(JUST/2013/FRAC/AG/6230), 2015-2016
Director proiect: Maria Roth
Responsabilități: derulare training, coordonare activități de formare, redacare rapoarte de cercetare

Inclusiv - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6
regiuni din România (POSDRU/165/6.2/S/142913) 2014-2015
Expert cercetare cantitativă, Director proiect UBB: Cristina Baciu
Responsabilități: coordonare cercetare cantitativă, analiză date, redactare rapoarte de cercetare,
diseminare rezultate

Rezultante ale adolescenţei. O analiză longitudinală aefectelor mediului social asupra
tranziţiilor de succes către viaţa adultă(PN-II-ID-PCE-2011-3-0543) (UEFISCI), 2011-2014
Asistent cercetare, Director proiect: Maria Roth
Responsabilităţi: cercetare deteren, analize cantitative, redactare articole de cercetare

Diagnosticul social al performanţei şcolare prin ScalaSocială a Succesului Şcolar (SSP-Ro) şi
proiectarea unor metode de intervenţievalidate prin cercetare (#91063) (CNMP), 2007-2010
Asistent de cercetare, Director proiect: Maria Roth
Responsabilităţi: aplicare chestionare, review teoretic, analiză date, diseminare rezultate.

Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească. O perspectivă ecologică (BD #398)
(CNCSIS),2007-2010
Managerproiect: Mihai Iovu
Responsabilităţi: reviewteoretic, adaptare instrument de cercetare, aplicare chestionare, analize
cantitative şi calitative.

Child RightsEducation Development - Moldova and Serbia (CREDMOS #52008_2006) Grant
Tempus, 2007-2009
Coordonator:Freie Universität Berlin, Germania
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Membru echipă, Responsabilpentru România: Maria Roth

Child Abuseand Violence against Children - Services of Intervention (#30958) UNICEF
România, 2008
Asistent cercetare, Director proiect: Maria Roth
Responsabilităţi: derulare focus-grupuri, redactare rapoarte
Burse de cercetare şi cursuri de
formare

2012 - Workshop: Looking after your research data:Introduction to research data management (13
ore). GESIS Leibniz Insitute for the Social Sciences, Köln
2012 - 7th ECPR Summer School in Methods and Techniques: Analysing Text, Sound and Image with
Nvivo9 (15 ore), University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Ljubljana
2010-2011 - Bursă Junior Fulbright (9 luni). School of Social Work, Rutgers, the State University of
New Jersey (IIE grantee ID 15102117)
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