Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Georgescu Ştefan-Dominic

Adresă

Bucuresti, sector 4, Aleea Trestiana, nr. 3

Telefon

0213191900 int 290

E-mail

stefan_geodom@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

15.02.1978

Sex
Stare civilă

Masculin
Necăsătorit

Experienţa profesională
Perioada

2014 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar Universitar Doctor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Titular curs şi seminarii aferente disciplinelor: Filosofie, Etica afacerilor, Sociologia
culturii, Antropologie socială, culturală şi economică etc.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Academia de Studii Economice,Piaţa Romană Nr. 6, sector 1, Bucureşti
Educaţie, Studii publicate în reviste de specialitate de sociologie, coordonare disertații
și lucrări de licență; filosofie
Septembrie 2013 – Decembrie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Expert comunicare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Organizare conferințe de presă; comunicate publice; realizare site

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Asociația de Medicină de Urgență și Dezastre (AMUD) proiect POSDRU/109/2.1/G/82343
Comunicare, relații publice în domeniul medicinei de urgență, consiliere pe probleme
de imagine
Ianuarie 2012 – Aprilie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert comunicare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Organizare conferințe de presă; comunicate publice; realizare site

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Asociația de Medicină de Urgență și Dezastre (AMUD) proiect POSDRU/109/2.1/G/82343
Comunicare, relații publice în domeniul medicinei de urgență, consiliere pe probleme
de imagine
2011 – 2014

Funcţia sau postul ocupat

Lector Universitar Doctor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Titular curs şi seminarii aferente disciplinelor: Filosofie, Etica afacerilor, Sociologia
culturii, Antropologie socială, culturală şi economică etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice,Piaţa Romană Nr. 6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Educaţie, Studii publicate în reviste de specialitate de sociologie, coordonare lucrăîri
de licență; filosofie
2006 – 2011

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Universitar Doctor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Titular curs şi seminarii aferente disciplinelor: Filosofie, Etica afacerilor, Sociologia
culturii, Antropologie socială, culturală şi economică etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice,Piaţa Romană Nr. 6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, Studii publicate în reviste de specialitate de sociologie, filosofie

Perioada

2005-2006

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Seminarii aferente disciplinelor: Sociologia culturii, Filosofie etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice,Piaţa Romană Nr. 6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, Studii publicate în reviste de specialitate de sociologie, filosofie

Perioada

2004 – 2005

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar stagiar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Seminarii aferente disciplinelor: Sociologia culturii, Filosofie etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice,Piaţa Romană Nr. 6, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, Studii publicate în reviste de specialitate de sociologie, filosofie

Perioada

2004 – 2013

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Seminare aferente disciplinei Filosofia comunicării

Numele şi adresa angajatorului

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, srt. Povernei, nr. 6, București

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Eduație, învățământ, coordonare lucrări științifice și cercetare în domeniul științelor
comunicării

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009 - 2010
Certificat de absolvire – Managementul educației la distanță

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Tehnologii didactice și comunicarea în sistemul de învățământ la distanță; Evaluarea
calității programelor de învățământ la distanță

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, București

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2003 – 2009
Diploma de Doctor în domeniul Filosofie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei de doctorat: Logica formală şi logica speculativă în filosofia lui Hegel

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia Română, institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

Perioada

2002 – 2003

Calificarea / diploma obţinută

Studii aprofundate în domeniul filosofie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Diplomă de studii aprofundate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1998-2002
Licenţă în filosofie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Filosofie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1996-2000
Licenţă în economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Etudii economice/ economist specialist

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Facultatea de Studii Economice în Limbă Straine,
secţia Engleză, București

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute

Limba engleză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare
scrisă

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Utilizator
C2 experimen
tat

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Utilizator
B1 Independ
ent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Utilizator
B1 independe
nt

Capacitate de comunicare, spirit de echipă
Spirit organizatoric
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office; Internet
Categoria B

