CURRICULUM VITAE

EUROPASS

I NFORMATII PERSONALE
Nume/ prenume

LĂZĂROIU GEORGE-ROBERT

Adresa(e)

Bucureşti, Str. Cuza Vodă, nr. 75A, Sector 4

Telefon(oane)

021.334.01.02

Fax (uri)

-

E-mail (uri)

phd_lazaroiu@yahoo.com

Nationalitate (-tati)

română

Data nasterii

13 aprilie 1974

Sex

masculin

Locul de munca vizat/ domenoiul ocupational

Elaborarea şi susţinerea cursurilor teoretice şi a analizelor de caz
Activităţi didactice

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de activitate

Septembrie 2011–
Conferenţiar (Ordinul Ministrului nr. 5269/05.06.2011),
director departament Ştiinţe ale comunicării (2011–2015)
Cursuri, seminarii, activităţi practice
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3
Învăţământ superior

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de activitate

Mai 2009–Februarie 2010
Director general adjunct, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică

• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitati sau sectorul de activitate
EDUCATIE SI FORMARE
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinele principale studiate / competente
professionale dobandite
• numele si tipul institutiei de invatamant/
furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale dobandite
• numele si tipul institutiei de invatamant/
furnizorului de formare

Mai 2008–Iulie 2011
Cancelar, lect. univ. dr.

Coordonarea activităţii de cercetare, a mobilităţilor universitare şi a fondurilor atrase prin intermediul FSE
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3
Învăţământ superior

Cursuri, seminarii, activităţi practice, coordonarea activităţii ştiinţifice
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3
Învăţământ superior
2002-2006
Lect. univ. dr. (asociat) şi Asistent univ. dr.
Cursuri, seminarii, activităţi practice
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3
Învăţământ superior
3 Septembrie 2009–25 Septembrie 2009
Formator management de proiecte
Management de proiecte, Achiziţii publice
Institutul Naţional de Administraţie, România
Formator management de proiecte
1.03.2009–1.10.2009
Certificate in Online Journalism
Multimedia Reporting Techniques
Contemporary Science Association, New York
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•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

Nivelul 5 (evaluare cercetare)

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinele principale studiate / competente
profesionale dobandite
• numele si tipul institutiei de invatamant/
furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

2000–2004
Doctor în ştiinţe umaniste (filosofie)
Filosofia limbajului

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate / competente
profesionale dobandite
• numele si tipul institutiei de invatamant/
furnizorului de formare
•nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE
.

1994–2000
Licenţiat în filosofie

LIMBA (I) MATERNA (E)

LIMBA (I) STRAINA (E) CUNOSCUTA (E)
• Nivel european (*)

Universitatea din Bucureşti
Doctorat, Nivelul 6

Filosofie, jurnalism
Universitatea din Bucureşti
Universitar, Nivel 5
Am asociat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la patru
conferinţe internaţionale. De asemenea, în mai 2011și 2012 am fost
co-chair din partea Universităţii Spiru Haret la conferinţe cu peste 5000 de participanţi organizate de Western Michigan
University (Cultural and Spiritual Patrimony), după ce în 2010 am fost co-chair la o conferinţă ISI co-organizată de
Harvard University (Mathematics in Business and Social Sciences). M-am ocupat de cotarea Analelor USH. Seria
Jurnalism la CNCSIS, astfel că din 2009 această revistă este indexată în 3 BDI recunoscute de CNCS şi în peste 70 de
biblioteci internaţionale prestigioase ale unor universităţi precum Yale, George Washington, Ohio, Boston, Michigan etc.
Am primit un grant pentru a participa la GBEF Conference, Wuhan University, China, mai 2013.
Română

Engleză, franceză
Intelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

(* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE)
COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE

COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE
CALCULATORULUI .
PERMIS (E) DE CONDUCERE
INFORMATII SUPLIMENTARE

Am dobândit abilitatea de a lucra şi coabita în medii multiculturale, în situaţii în care comunicarea şi munca în echipă
sunt elemente esenţiale (de pildă, organizez constant workshop-uri şi simpozioane la New York). Capacitate de
comunicare interpersonală, capacitate de a asculta, capacitate de muncă în program prelungit, în condiţii de stres,
capacitate de lucru în echipă, abilitate de negociere a situaţiilor conflictuale, capacitate de a gestiona situaţiile de criză.
Membru în echipe de realizare a unor proiecte ştiinţifice internaţionale (granturi, workshop-uri, proiecte editoriale), în
parteneriate cu Oxford University Press, Addleton Academic Publishers (New York), Contemporary Science Association
(New York), Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences (New York).
Capacitate de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen scurt, mediu şi lung, capacitate de
concentrare şi de sintetizare rapidă a problemelor importante oferind prioritate în rezolvarea acestora, capacitate de
adaptare în funcţie de interesele instituţiei şi de elementele subiective nou apărute, capacitate de argumentare a
propriilor puncte de vedere, capacitate de a-i mobiliza pe ceilalţi membri ai echipei în vederea rezolvării operative a
unei probleme urgente, capacitate de a încărca cu sarcini personalul din subordine în funcţie de pregătirea
profesională şi de capacitatea fizică şi psihică a fiecăruia.
Utilizare editor de texte Microsoft Word, calcul tabelar şi prezentări grafice în Microsoft Excel, prezentarea conţinuturilor
cu ajutorul Microsoft Power Point, conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului Microsoft Office,
utilizarea platformei E-Learning Blackboard, navigare pe Internet ş.a.
Proiecte, cercetare şi mobilităţi
Cu privire la performanţele ştiinţifice personale pot aminti calitatea de recenzor oficial pentru produse ştiinţifice (peste
100 de cărţi) ale Cambridge University Press, Stanford University Press, Routledge, University of Chicago Press,
Palgrave Macmillan, Emerald, Rodopi, Peter Lang etc. (la solicitarea acestor edituri). Am evaluat două reviste cotate ISI
(Educational Philosophy and Theory – pentru clasificare în Australia şi Revista Brasileira de Politica Internacional –
pentru indexare în CSA). Am publicat 5 articole cotate ISI şi peste 70 de articole în reviste străine BDI indexate în
Cabell, CEEOL, EBSCO, Gale, HeinOnline, IBSS, ProQuest, Scopus şi Ulrich. Sunt citat în peste 250 de articole cotate
ISI sau indexate BDI. Am recenzat 86 de articole (publicate în reviste străine BDI) ale unor autori afiliaţi la Harvard
University, Oxford University, Yale University, Princeton University, Cambridge University etc. Am coordonat traducerea
a peste 3000 de pagini (articole şi cărţi), în urma unor contracte ca titular cu Oxford University Press, Springer, Mentis
Press etc. – în aria filosofiei comunicării şi a comunicării interreligioase. Am obţinut 5 granturi internaţionale în calitate
de director şi sunt implicat în 3 proiecte AM-POSDRU (două în calitate de expert) ale Universităţii Spiru Haret. Sunt
cercetător asociat la Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences şi la alte două centre de
cercetare (Advancement of Scholarly Research Center at CSA şi Journalism and Mass Communication Research
Center at Addleton) – toate din New York. Am co-editat 4 volume asupra logicii comunicaţionale a lui Wittgenstein, cu
zeci de contributori de la universităţi precum Connecticut, Iowa, New Jersey, Sussex, Wisconsin-Madison etc. (într-o
serie tematică organizată de Addleton journals). Am evaluat oficial 68 reviste străine pentru indexare BDI.
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