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Experienţa profesională
Perioada

24. 05.2017- 30. 05. 2017

Funcția sau postul ocupat

Consultant pe termen scurt

Activități și
reponsabilități principale

Elaborarea unui raport privind stadiul egalității de gen și al politicilor de gen în România
Banca Mondială

Numele și adresa
angajatorului
Cercetare, Consultanță
Tipul activității sau sectorul
de activitate
1.02.2017 – 15.03.2017
Perioada
Cercetătoare
Funcția sau postul ocupat
Elaborarea unui studiu de caz privind România care să cartografieze impactul crizei economice
asupra poltiicilor de egalitate din perspectiva genului, a disabilității și etniei
Activități și
reponsabilități principale

Central European University, Budapest 1051, Nador u 9.

Numele și adresa
angajatorului

Educație, Cercetare

Tipul activității sau sectorul
de activitate
Octombrie 2016 – prezent
Perioada

Profesoară asociată la Masteratul de Științe Politice

Funcția sau postul ocupat
Curs și seminar Comunicare și campanii politice
Activități și
reponsabilități principale
Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, st. Povernei, nr. 68, sectorul 1 Bucureşti

Numele și adresa
angajatorului

Cercetare şi învăţământ superior

Tipul activității sau sectorul
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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2.09.2015- 30.11.2015
Expert elaborare şi susţinere a modulelor de formare pentru studenţi conform Clasificării Ocupaţiilor
din România – cod 235104, în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141745
Elaborare şi susţinerea a trei module de formare pentru studenţi în domeniul egalității de gen;
Pregătirea unui reader; Evaluarea studenţilor.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1
Educare, training
10.08.2015- 10.10.2015
Expert – lector lector sesiuni formare
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Organizarea unor sesiuni de formare şi a unor seminarii pentru promovarea modelelor de bune
practici referitor la egalitatea de gen şi tehnici de combatere şi eliminare a stereotipurilor de gen şi a
discriminării de la locul de muncă; Activităţi de promovare a pricipiilor egalităţii e şanse şi de gen în
regiunile de implementare a proiectului; Realizarea şi prezentarea unui Manual formare operatori
mass-media în domeniul egalităţii de gen.
Fundaţia „Multimedia pentru Democraţia locală”, Bucureşti, str. Alecu Russo, nr. 13-19, sector 2.
educare, training
9.07.2015- 30-09.2015

Funcţia sau postul ocupat Expert - Cod 235104 conform Clasificării Ocupaţiilor din România în cadrul proiectului
POSDRU/159/1.5/S/132400 - Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context
interdisciplinar şi internaţional
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Elaborarea unui suport de curs în domeniul egalităţii de şanse şi de gen; Realizarea a două sesiuni de
sensibilizare cu doctoranzi şi postdoctoranzi ai Universităţii din Bucureşti.
Universitatea din Bucureşti, Bd. MIhail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucureşti.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

31.10.2014- 31.03.2015
Formatoare (în domeniul egalităţii de şanse şi de gen)
Formare în domeniul egalităţii de şanse şi de gen pentru jurnalişti la nivel naţional din media
tradiţională şi online, comunicatori instituţii publice; Elaborarea suport de curs; Susţinere traininguri;
Evaluare jurnalişti.
Asociaţia Jurnalism pentru Şanse Egale, Voluntari, str. Petru Rareş, nr 24, Judeţul Ilfov
educare, training
decembrie 2013 – mai 2014
Expertă de gen

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea unui grup naţional pentru sprijinirea femeilor în politică; Realizarea unei campanii naţionale
pentru a atrage mai multe femei în politică şi creşterea participării lor atât la vot, cât şi creşterea
numărului de femei care candidează pentru alegerile europarlamentare; Lucrul cu partidele politice de
modernizare a culturii şi practicilor lor, în scopul de a sprijini includerea femeilor în calitate de membri şi
activişti; Realizarea unui program de susţinere (curs de formare) pentru femeile care doresc să devină
mai active pe plan politic.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Institutul Intercultural Timișoara cu sediul în Timișoara, str. 16 Decembrie 1989, nr 8
comunicare, training.

Perioada octombrie 2013-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare
Cursuri şi seminarii:
Noile mişcări sociale şi participare cetăţenească (licenţă); Ideologii politice contemporane (licenţă),
Politologie (licenţă până în septembrie 2016), Gen şi politică (masterat), Proiecte de cercetare în
jurnalism şi comunicare politică (masterat), Jurnalism şi protecţia categoriilor defavorizate (masterat).
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, corp
A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi învăţământ superior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

mai 2012- 18.11.2015
Directoare a Departamentului de Jurnalism din Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării, Universitatea din Bucureşti

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate manageriala Departament de Jurnalism potrivit prevederilor legale în vigoare şi fişei postului
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Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, corp
A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi învăţământ superior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ianuarie 2012-decembrie 2013
Coordonatoare proiect
„Women’s Rights are Our Rights!”, proiect finanţat de OSI Budapesta
Administrarea bugetului; Elaborarea metodologiei de selectare a studenţilor pentru internship;
Elaborarea suportului de curs pentru training; Coordonarea şcolii de vară în domeniul drepturilor
omului; Comunicare cu organizaţiile partenere; Activităţi de management (comunicare cu
finanţatorul, elaborare de rapoarte etc.)
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B,
sector 1, Bucureşti, România.
Cercetare, Educaţie informală
octombrie 2010 –prezent
Profesoară asociată la Masteratul de Gen, Politici şi Minorităţi
Curs şi seminar: Gen, minorităţi şi reprezentare politică
Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
st. Povernei, nr. 6-8, sectorul 1 Bucureşti
Cercetare şi învăţământ superior

Perioada septembrie 2011- octombrie 2013
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale 1.Coordonare seminarii: Introducere în sistemul mass-media, Politologie, - pregătire tematici de
seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor
2. Coordonare curs şi seminar: Ideologii politice contemporane, Jurnalism şi Protecţia Categoriilor
Defavorizate, Gen şi Politică- pregătire şi susţinere prelegeri; pregătire tematici de seminar, coordonare
şi evaluarea studenţilor.
3. Coordonare activitatea de practică a studenţilor
4. Coordonatoare/Directoare a Programului de studii masterale- Jurnalism politic.
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, corp
A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi învăţământ superior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Iulie 2011- iunie 2013
Coordonatoare proiect
„Women Say NO to Disrespectful Advertising”, proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea bugetului; Elaborarea componentei de cercetare calitativă şi cantitativă; Prelucrarea şi
analizarea datelor cercetării, împreună cu echipa de proiect; Elaborarea Catalogului Publicităţii
Ofensatoare pentru femei; Coordonarea volumului de studii; Coordonarea activităţii de advocacy;
Elaborarea rapoartelor de cercetare către finanţator; Activităţi de management (comunicare cu
finanţatorul, elaborare de rapoarte etc.)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B,
sector 1, Bucureşti, România.
Cercetare socială, Analiză de politici
Aprilie – Decembrie 2011
Coordonatoare proiect
„The Gender Impact Assessment of the economic and financial crisis. Case study: Romania”, United
Nations Development Programme (UNDP)
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Analiza politicilor guvernamentale; Elaborare recomandărilor; Elaborare Policy Paper privind
impactul de gen al crizei economice şi financiare în Romania, cu includerea diversităţii femeilor în
analiză; Coordonare activitate de advocacy; Activităţi de management (comunicare cu finanţatorul,
elaborare de rapoarte etc.)
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B,
sector 1, Bucureşti, România.
Cercetare socială, Analiză de politici
septembrie 2011-martie 2012
Consultant Naţional
„Gender and Elections”
1. Pregătire: Revizuirea şi adaptarea metodologiei dezvoltată de Consultantul Internaţional;
Adaptarea categoriilor de consultanţi cheie şi a grilei de interviu la contextul naţional; Pregătirea
listei de consultanţi cheie; Planificarea interviurilor în profunzime; 2. Implementare: Analiză de
situaţie în urma revizuirii cadrului legislative şi a progreselor naţionale în implementarea Convenţiilor
naţionale ratificate de Romania în domeniul egalităţii de gen; Colectarea datelor cantitative şi
calitative prin analiză secundară şi interviuri; 3. Raportare finală: trimiterea studiului de caz final şi a
anexelor.

Numele şi adresa angajatorului Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare socială; Analiză de politici
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

20 Iunie- 29 Iulie 2011
Consultant Naţional
„Gender Equality and Public Administration. Romania Case Stuy”

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Pregătire: Revizuirea şi adaptarea metodologiei dezvoltată de Consultantul Internaţional;
Adaptarea categoriilor de consultanţi cheie şi a grilei de interviu la contextul naţional; Pregătirea
listei de consultanţi cheie; Planificarea interviurilor în profunzime; 2. Implementare: Analiză de
situaţie în urma revizuirii cadrului legislative şi a progreselor naţionale în implementarea Convenţiilor
naţionale ratificate de Romania în domeniul egalităţii de gen; Colectarea datelor cantitative şi
calitative prin analiză secundară şi interviuri; 3. Raportare finală: trimiterea studiului de caz final şi a
anexelor.
Numele şi adresa angajatorului Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare socială; Analiză de politici
Perioada octombrie 2009- mai 2010
Funcţia sau postul ocupat Expertă pe termen lung integrarea dimensiunii de gen
în cadrul proiectului „Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea BucureştiIlfov – STAR-MED”, ID de proiect: 36881, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Cererea de propunere de proiecte nr. 40 „Adaptabilitate şi flexibilitate în Regiunea
Bucureşti-Ilfov".
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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Identificarea modelelor europene de organizare inovativa a muncii, Elaborare Raport de cercetare
„24 de ore pe zi, 7 ore pe săptămână, 365 de zile pe an.” Armonizarea vieţii de familie cu profesia în
domeniul medical, Elaborare studiu Armonizarea vieții de familie cu profesia în domeniul medical:
concedii, servicii de îngrijire a copiilor și forme alternative speciale/atipice, Participare la dezbaterea
publică Modele europene de organizare flexibilă a muncii în contextul domeniului medical şi sanitar
românesc, Redactare Ghid de bune practici privind modelele europene de organizare inovativa a
muncii, Alcătuirea unei curricule pentru programul de fomare profesională adresat grupului ţintă al
proiectului; Diseminare modele europene de organizare inovativa a muncii
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B,
sector 1, Bucureşti, România.
Cercetare socială, training
August-septembrie 2010
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Funcţia sau postul ocupat Lector 1
în cadrul proiectului PHARE 2006/18-147.04.02.01.01.108 „Rămâi conectat pe piaţa muncii!”
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea suportului de curs Informare şi prevenţie pentru sprijinirea inserţiei şi a ocupării femeilor din
mediul rural pe piaţa muncii; Susţinerea sesiunilor de training; Evaluarea participantelor la sesiunile
de training
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Fundaţia Şanse Egale pentru Femei
Iaşi, Str. Petre Ţuţea nr.19, Bl. 913, Sc. Tr. 1, Ap 3
Training
Ianuarie –septembrie 2009
Asistentă de cercetare
în cadrul proiectului Discursuri feministe si excluziune sociala in Romania, finantator ERSTE
Foundation, Austria, proiect coordonat de prof.univ.dr. Mihaela Miroiu
Activitate de cercetare: Elaborarea materialelor-suport necesare pentru stabilirea formatului
cercetarii ( analiza de date anterioare, analiza de documente). Elaborarea design-ului cercetării
calitative. Coordonarea echipei de cercetare „Discursuri feministe”.
Efectuarea cercetării calitative. Prelucrarea interviurilor si redactarea rapoartelor de cercetare.
Redactarea unor studii academice, pe baza rezultatelor cercetării.
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Bucureşti, str. Povernei, nr. 6, sector 1
Cercetare socială.
Ianuarie 2009- decembrie 2011
Asistentă de cercetare
in cadrul proiectului Mass –media şi cetăţenia democratică şi responsabilă, finanţator Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior, cod proiect 914, proiect coordonat de
prof.univ.dr. Mihai Coman

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul contribuţiei mass-media la construirea spaţiului public:
Elaborarea materialelor-suport necesare pentru stabilirea formatului cercetarii ( analiza de date
anterioare, analiza de documente). Elaborarea design-ului cercetării calitative.
Efectuarea cercetării calitative (a interviurilor cu jurnalişti români reprezentativi, sociologi şi politologi).
Prelucrarea interviurilor si redactarea rapoartelor de cercetare. Redactarea unor studii academice, pe
baza rezultatelor cercetării; Organizarea sesiunilor de diseminare a rezultatelor cercetării, Activităţi de
management (Asigurarea comunicării cu finanţatorul, Elaborarea actelor pentru rambursare etc.)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 1-3,
corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare socială interdisciplinară (jurnalism şi ştiinţele comunicării, politologie, sociologie)
Perioada Februarie 2008-Iulie 2011
Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale 1.Coordonare seminarii: Introducere în sistemul mass-media, Politologie, Presă şi actualitate
contemporană- pregătire tematici de seminar, coordonare şi evaluarea studenţilor.
2. Coordonare curs şi seminar: Ideologii politice contemporane, Egalitate de şanse şi discriminare:
pregătire prelegeri şi susţinere prelegeri; pregătire tematici de seminar, coordonare şi evaluarea
studenţilor.
3. Coordonare activitatea de practică a studenţilor.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu 1-3,
corp A, etaj 6, Sector 5, Bucureşti
Cercetare şi învăţământ superior
2004- 2009
Doctorandă în Ştiinţe Politice
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Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonare seminarii: Teorii politice feministe, Gen şi politică- pregătire tematici de seminar,
coordonare şi evaluarea studenţilor
2. Coordonare curs Gen şi politică- pregătire prelegeri şi susţinere prelegeri, evaluarea studenţilor
3.Susţinerea a trei rapoarte de cercetare în perioada 2005-2007.
4. Participare la conferinţe, seminarii, traininguri.
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Strada Povernei nr. 6-8, sector 1, Bucureşti,
România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare şi învăţământ superior
2005-2008
Asistentă de cercetare
în cadrul proiectului Gen, interese politice şi inserţie europeană, coordonat de Prof.univ.dr. Mihela
Miroiu, derulat în perioada 2005-2008, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în
Învăţământul Superior, cod CNCSIS 964.

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea bugetului, împreună cu echipa de implementare; Elaborarea, împreună cu echipa de
proiect, a componentei de cercetare calitativă şi cantitativă; Prelucrarea şi analizarea datelor
cercetării, împreună cu echipa de proiect; Organizarea, împreună cu echipa de proiect, a conferinţelor
si a atelierelor de lucru pentru diseminarea rezultatelor cercetării; Elaborarea şi publicarea de studii
academice în baza datelor obţinute; elaborarea rapoartelor de cercetare către finanţator; elaborarea
studiului Gen şi interese politice. Teorii şi practici publicat în volumul Gen şi interese politice, Editura
Polirom, 2007, ISBN 978-973-46-0937-6.
Numele şi adresa angajatorului

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Bucureşti, str. Povernei, nr. 6, sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare socială

Perioada

2005- martie 2013

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Preşedintă
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA
Direcţii de activitate: cercetare, advocacy, activism.
1. Stabilirea şi implementarea Strategiei anuale a Asociaţiei Centrului de Dezvoltare Curriculară şi Studii
de Gen: FILIA.
2. Identificarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea proiectelor şi a programelor
Asociaţiei.
3. Reprezentarea Asociaţiei în relaţii cu instituţii guvernamentale, Administraţia financiară, organizaţii
nonguvernamentale, în reţele naţionale (Romanian Women’s Lobby, „Reteaua Europeană împotriva
Rasismului (ENAR) - România”, Coaliţia anti-discriminare) şi internaţionale de organizaţii internaţionale
(European Women’s Lobby)
4. Elaborarea Raportului de activitate anual al Asociaţiei.
5. Coordonarea activităţilor de lobby şi advocacy ale Asociaţiei privind schimbări legislative naţionale şi
europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Coordonarea proiectelor naţionale şi regionale ale Departamentului de Studii de Gen cu tema:
reprezentarea intereselor politice de gen ale cetăţenilor, gen şi politică, reconcilierea dintre muncă, viaţă
privată şi familie, elaborarea politicilor publice sensibile la gen.

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector
1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţie non-guvernamentală care implementatează programe ce sprijină egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi, introducera analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti, a dimensiunii de
gen în politicile publice, creşterea participării femeilor la viaţa publică şi combaterea discriminării
femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
Perioada aprilie 2004 – 2005
Funcţia sau postul ocupat Directoare executivă Departament Studii de Gen
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Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Stabilirea şi implementarea Strategiei Departamentului de Studii de Gen al Asociaţiei Centrului de
Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA pentru perioada aprilie 2005- prezent .
2. Identificarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea proiectelor şi a programelor
Asociaţiei în domeniul studiilor de gen.
3. Reprezentarea Asociaţiei în relaţii cu instituţii guvernamentale, Administraţia financiară, organizaţii
neguvernamentale, în reţele naţionale (Romanian Women’s Lobby, „Reteaua Europeană împotriva
Rasismului (ENAR) - România”) şi internaţionale de organizaţii internaţionale (European Women’s
Lobby).
4. Elaborarea Raportului de activitate anual.
5. Coordonarea activităţilor de lobby şi advocacy ale Asociaţiei privind schimbări legislative naţionale şi
europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Coordonarea proiectelor naţionale şi regionale ale Departamentului de Studii de Gen cu tema:
reprezentarea intereselor politice de gen ale cetăţenilor, gen şi politică, reconcilierea dintre muncă, viaţă
privată şi familie, elaborarea politicilor publice sensibile la gen.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector
1, Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţie non-guvernamentală care implementatează programe ce sprijină egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi, introducerea analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti, a dimensiunii de
gen în politicile publice, creşterea participării femeilor la viaţa publică şi combaterea discriminării femeilor
în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
Perioada ianuarie-decembrie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Parteneri egali. Competitori egali (Equal competitors, equal partners Integrating gender equality in policy
making), proiect finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, proiect dezvoltat în parteneriat
cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea, împreună cu echipa, a rapoartelor periodice şi finale necesare. Administrarea bugetului,
împreună cu echipa. Analizarea aspectelor relevante ale realităţii empirice româneşti şi politicilor publice
din România şi Uniunea Europeană cu privire la dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie
şi viaţă privată şi dimensiunea de gen a bugetării, cu includerea diversităţii femeilor în analiză.
Formularea de recomandări în elaborarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen în
domeniul reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţă privată şi al bugetării. Coordonarea volumului
Parteneri egali. Competitori egali, 2007, Editura Maiko, Bucureşti, ISBN 978-973-7620+11-8; Elaborarea
studiilor Dimensiunea de gen a reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţă privată şi Dimensiunea de gen
a bugetării, studii publcate în volumul, Parteneri egali. Competitori egali, 2007, Editura Maiko, Bucureşti;
Organizarea, susţinerea şi coordonarea împreună cu echipa de proiect a atelierelor de lucru şi
conferinţe pentru diseminarea rezultatelor obţinute; Asigurarea comunicării cu finanţatorul şi partenerii
proiectului.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector 1,
Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare
Perioada februarie-iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Uşi deschise pentru femei în politica românească (Open doors for women in Romanian politics), proiect
finanţat de Ambasada Ţărilor de Jos prin Programul MATRA KAP, implementat de Fundaţia Ithaka în
parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea, împreună cu partenerul, a rapoartelor periodice şi finale necesare. Identificarea liceelor
care au participat la derularea proietului. Selectarea elevilor participanţi la atelierele derulate în
„săptămâna uşilor deschise pentru femei în politica românească”. Contactarea politicienelor care au
participat la discuţiile cu elevii din derulate „săptămâna uşilor deschise pentru femei în politica
românească”. Elaborarea studiilor Obstacole pe care le întâmpină femeile în politică şi Solidaritatea
femeilor din politică. Coordonarea volumului Uşi deschise pentru femei în politica românească, Editura
RG Publishing, 2007, ISBN 978-973-877-68-9-9. Organizarea, susţinerea şi coordonarea împreună cu
echipa de proiect a atelierelor de lucru din „săptămâna uşilor deschise pentru femei în politica
românească” şi a conferinţeifinale a proiectului; Asigurarea comunicării cu finanţatorul şi partenerul
proiectului.
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Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector 1,
Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, educaţie
Perioada iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare Şcoală de Vară
Egalitatea de şanse în România, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Tineret în
parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA
Activităţi şi responsabilităţi principale Identificarea şi Contactarea lectorilor din cadrul Şcolii de vară. Selectarea participanţilor. Moderarea
atelierelor. Susţinerea prelegerii Dimensiunea de gen a armonizării dintre muncă, familie şi viaţă privată
în România şi Uniunea Europeană
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector 1,
Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie informală
Perioada octombrie-decembrie 2007
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare proiect
Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul
“Parteneriat cu societatea civilă”
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea, rapoartelor periodice şi finale necesare. Administrarea bugetului, împreună cu echipa.
Elaborarea, împreună cu echipa de proiect, a componentei de cercetare calitativă şi cantitativă;
Prelucrarea şi analizarea datelor cercetării, împreună cu echipa de proiect; Organizarea, împreună cu
echipa de proiect, a consultării publice cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor)
Elaborarea şi publicarea studiilor Direcţii de elaborare a politicilor de conciliere între viaţa de familie şi
carieră în viziunea grupurilor parlamentare, Direcţii comune de acţiune. Coordonarea volumului Şanse
egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera, Editura Maiko, 2007, ISBN 978-973-7620-16-3;
Identificarea experţilor din cadrul proiectului. Asigurarea comunicării cu finanţatorul
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector 1,
Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, Advocacy
Perioada iulie 2005
Funcţia sau postul ocupat Coordonatoare Şcoală de Vară
Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi în România, proiect implementat de Autoritatea Naţională
pentru Tineret în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA şi Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării , Pârâul Rece
Activităţi şi responsabilităţi principale Identificarea şi Contactarea lectorilor din cadrul Şcolii de vară. Selectarea participanţilor. Moderarea
atelierelor. Susţinerea prelegerii Rolul organizaţiilor de femei din cadrul partidelor politice. Organizaţia
de Femei a Partidului Democrat (studiu de caz).
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen : FILIA, Strada Povernei nr. 6-8, camera 10B, sector 1,
Bucureşti, România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie informală
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

septembrie 2016- septembrie 2017
Bursă de cercetare, Is incumbency a predictor of political support for
women? Does incumbency reduce gender bias in candidate selection?
Cercetătoare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ICUB- Institutul de Cercetări al Universității din București

octombrie 2014- decembrie 2015
Studii postdoctorale
Tema „Abordări teoretico-metodologice ale reprezentării politice descriptive şi substanţiale”
coordonată de prof.univ.dr. Mihaela Miroiu
Teorie politică, Teorii politice feministe, Ideologii politice
Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Perioada 5- 9 iulie 2011
Calificarea / diploma obţinută diplomă absolvire Şcoala de Vară Gender, State and Welfare in a Global Economy
Disciplinele principale studiate / State of the art in comparative gender/welfare state research; Family policies and gender equality;
competenţe profesionale dobândite Welfare States East and West
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Central European University, Budapesta, Ungaria
/ furnizorului de formare
Perioada 5- 9 iulie 2010
Calificarea / diploma obţinută diplomă absolvire Şcoala de Vară Feminist Intersectionality and Political Discourse
Disciplinele principale studiate / Feminist intersectionality. Dilemmas in intersectionality theory, Social movements and Intersectionality,
competenţe profesionale dobândite Institutionalizing intersectionality. Developments across Europe, Framing intersectionality in policy
debates, Intersectional frames in European gender+ equality policy debates – QUING results, Multiple
discrimination
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Central European University, Budapesta, Ungaria
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2004- 2009
Doctor în Ştiinţe Politice în 2009 cu teza Gen şi interese politice în Romania contemporană
coordonată de prof.univ.dr. Mihaela Miroiu
Teorie politică, Teorii politice feministe, Ideologii politice
Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
2003-2005
Diplomă de masterat, Masterat Gen şi Politici publice
Politici publice, Gen şi educaţie, Gen si sociologie, Gen şi politici publice
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice
1999-2003
Diplomă de licenţă în limba şi literatura română, limba şi literatura engleză
Limbă şi literatură romană, limba şi literatură engleză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
/ furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză
Limba franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

• Lucru în echipă – am lucrat cu succes in mai multe echipe de cercetare;
• Flexibilitate- in calitate de manager de proiect orientat către rezultate, sunt capabil să
stabilesc priorităţi şi să lucrez eficient sub presiunea schimbării;
• Coordonarea şi formarea echipei - am iniţiat noi membri în rolul lor în echipă şi i-am ajutat să
atingă scopurile profesionale.

Altele- membră în asociaţii profesionale American Political Science Association
European Consortium for Political Research
Society for Romanian Studies

Competenţe şi aptitudini organizatorice
•
•
•

•
•
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2012-2016 Directoare a Departamentului de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism și științele
comunicării, Universitatea din București.
2011- prezent Directoare a Masteratului de Jurnalism politic, Facultatea de Jurnalism și
științele comunicării, Universitatea din București.
Planificare si bugetare - în cadrul muncii mele trecute am planificat şi gestionat bugetele
proiectelor implementate de Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen:
FILIA, de Facultatea de Ştiinţe Politice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative, de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Universiatea
Bucureşti.
Elaborarea strategiei de activitate într-o organizaţie neguvernamentală pe parcursul a 4 ani
Gestionarea echipei – am condus echipe care și-au desfasurat activitatea la nivel national.
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Competenţe şi aptitudini tehnice

•
•
•
•

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Abilitati manageriale dezvoltate – am experienţă în gestionarea proiectelor la nivel local,
regional.
Abilitati de formare si prezentare – testate in participari publice la nivel national si
international;
Experienţă în efectuarea rapoartelor;
Planificare de proiecte.

Utilizator intens al tuturor programelor Microsoft

Capacitate de creaţie literară, competenţă dobândită în cadrul Facultăţii de Litere

Da (2001, categoria B)

Persoane de contact pentru referinţe:
Profesor Mihaela Miroiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
mihaela_miroiu55@yahoo.com
Profesor Adrian Miroiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, ad_miroiu@yahoo.com
Profesor Maria Bucur, Department of History, University Indiana, Bloomington, mbucur@indiana.edu

Anexe

Lista cu Publicaţii – cărţi şi articole indexate Web of Science, BDI
Participări la Conferinţe şi Listă lucrări susţinute

ANEXE
LISTĂ CU PUBLICAŢII
OANA BĂLUŢĂ
LISTĂ CU PUBLICAŢII
CĂRŢI
1.
2.

Băluţă, Oana, Reprezentare politică de gen. Practici de recrutare a parlamentarilor (autoare), Editura Tritonic, (carte în curs de apariţie)
Băluţă, Oana, 2016, Democraţie şi societate civilă. Avem o casă, cine și cum participă la construirea ei?, în Nimu, Andrada; Pîrvulescu,
Cristian, Todor, Arpad, 2016, Societate civilă, democrație și construcție instituțională, Editura Polirom, Iași.
3. Băluţă, Oana, 2015, Evitarea stereotipurilor (co-autoare), în Raluca, Radu (coord.), 2015, Deontologia comunicării publice, Iași, Polirom.
4. Băluţă, Oana, 2013, Feminism modern reflexiv (autoare), Editura Tritonic, Bucureşti.
5. Băluţă, Oana (coordonatoare), 2013, Femeile spun NU publicităţii ofensatoare, Editura Maiko, Bucureşti.
6. Băluţă, Oana, 2012, Challenging the glass ceiling: gender in political theory, în Boicu, Ruxandra (ed.), 2012, Media, Public Communication
and Globalization, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.
7. Iancu, Alice; Băluţă, Oana; Dragolea, Alina; Florian, Bogdan, 2012, Women’s Social Exclusion and Feminisms: Living in Paralell Worlds
(co-autoare), 2012 in Gendering Transition. Studies of Changing Gender Perspectives from Easter Europe, Krassimira Daskalova,
Caroline Hornstein-Tomic, Karl Kaser and Filip Radunovic (eds.), Publishing House LIT Verlag Vienna, Münster, Berlin, London
8. Băluţă, Oana, 2011, Gender Equality and Women’s Empowerment in Public Administration.Romania Case Study, United Nations
Development
Programme
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Womens%20Empowerment/RomaniaFinal%20-%20HiRes.pdf?download.
9. Băluţă, Oana, 2011, Impactul crizei economice asupra femeilor (coordonatoare), Editura Maiko, Bucureşti.
10. Băluţă, Oana, 2011, Democratizarea relaţiilor de gen în Romania (co-autoare), în Rumänien heute, Editura Passagen, Vienna.
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11. Băluţă, Oana, 2010, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, Avocatul Poporului, 2010, (co-autoare) in Instituţii interne şi internaţionale. Ghid pentru jurnalişti, Romina Surgiu, Raluca
Radu (eds) The Publishing House of University of Bucharest .
12. Băluță, Oana; Iancu, Alice; Dragolea, Alina, 2007, Gen şi interese politice, (co-autoare), Editura Polirom, Iaşi.
13. Băluţă, Oana, 2007, Şanse egale prin concilierea vieţii de familie cu cariera (coordonatoare), Editura Maiko, Bucureşti.
14. Băluţă, Oana, 2007, Parteneri egali. Competitori egali (coordonatoare), Editura Maiko, Bucureşti.
15. Băluţă, Oana; Balan, Cătlin, 2007, Justiţie şi Afaceri interne (co-autoare), Editura Tritonic, Bucureşti.
16. Băluţă, Oana, 2007, Dați-ne măcar ziua înapoi, în Ștefan Cristina (ed.), 2007, Gen şi viaţă cotidiană, 2007, Editura Arefeana, Bucureşti.
17. Băluţă, Oana, 2007, Postfață- Despre interese de sex/gen în Ștefan Cristina (ed.), 2007, Gen şi viaţă cotidiană, 2007, Editura Arefeana,
Bucureşti.
18. Băluţă, Oana, 2006, Gen şi putere (editoare), 2006, Editura Polirom, Iaşi.
PUBLICAŢII în reviste indexate Web of Science
1.
2.

Global to Grassroots. The European Union, Transnational Advocacy, and Combating Violence against Women în Perspectives on Politics,
vol. 12, numărul 1, martie 2014 (recenzie).
Gender and Financial Crisis. A Discussion of Aida H. Hozic and Jaqui True’s Scandalous Economics: Gender and the Politics of Financial
Crisis – review symposium in Perspectives on Politics, June 2017, volume 15, number 2 (recenzie).

PUBLICAŢII în reviste BDI

1.

Alegerile locale și reprezentarea politică parlamentară. Trambulină pentru bărbați, obstacol pentru femei?,2017, în Revista Sfera politicii ,
nr. 193 – 194, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/193-194/art02-Baluta.php; Revistă indexată în: CEEOL, Index COPERNICUS, DOAJ,
EBSCO, ProQuest etc.
2. Women MPs in Romania: Troubling Patterns, Recent Progress and its Limits, 2017, Analele Universității din București – Științe Politice;
publicație indexată CEEOL, EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, GESIS-SSOAR, INDEX
COPERNICUS, SCOPUS, ULRICHSWEB http://www.fspub.unibuc.ro/cercetare/reviste-stiintifice/analele-ub
3. Women, Mobilization and Political Representation (editorial), 2015, în AnALize- Journal of Gender and Feminist Studies, nr. 5(19) din
2015, http://www.analize-journal.ro/library/files/5_1.pdf; Revistă indexată în: EBSCO, ERIH, Worldcat, Open Academic Journals Index,
GIF – Global Impact Factor, http://www.analize-journal.ro/indexing
4. Creating and feeding discourses on political representation of women. Can MPs and NGOs join hands on quotas?, 2015, în AnALizeJournal of Gender and Feminist Studies, nr. 5(19) din 2015, http://www.analize-journal.ro/library/files/5_3.pdf ; Revistă indexată în:
EBSCO, ERIH, Worldcat, Open Academic Journals Index, GIF – Global Impact Factor, http://www.analize-journal.ro/indexing
5. Women entering the presidential arena. Running a campaign on social media ? în Revista Sfera Politicii nr. 185, septembrie 2015.
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/185/pdf/185.08.Baluta.pdf; Revistă indexată în: CEEOL, Index COPERNICUS, DOAJ, EBSCO, ProQuest
etc. http://www.sferapoliticii.ro/sfera/indexari.php
6. Representing and consuming women. Paradoxes in media covering violence against women în Journal of Media Research, vol.8, issue 2,
(22),
2015.
http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=284733;
Revistă
indexată
în:
EBSCO, ProQuest, CEEOL http://mrjournal.ro/index.php?p=abt
7. Gen, politică şi mass-media: reprezentări stereotipizate. Cum tragem linia? în Revista Sfera Politicii nr. 1 (183), martie-aprilie 2015, p. 105119. http://www.sferapoliticii.ro/sfera/183/pdf/183.10.Baluta.pdf; Revistă indexată în: CEEOL, Index COPERNICUS, DOAJ, EBSCO,
ProQuest etc. http://www.sferapoliticii.ro/sfera/indexari.php
8. What’s in a book or becoming of feminist thinking, în ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European
Women’s and Gender History, vol 8, 2014. http://saskatoonlibrary.ca/eds/item?dbid=edsgis&an=edsgcl.397005621; Revistă indexată în:
Scopus, Feminist Periodicals, Genderwatch etc. http://journals.berghahnbooks.com/aspasia/indexing#sthash.2T7HKf9B.dpuf
9. Reprezentarea intereselor de gen: între ‘politica ideilor’ şi ‘politica prezenţei’ în Revista Sfera Politicii, nr. 178, martie-aprilie 2014
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/178/art10-Baluta.php Revistă indexată în: CEEOL, Index COPERNICUS, DOAJ, EBSCO, ProQuest etc.
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/indexari.php
10. Reflecting on democratic and responsible citizenship. Where do the media step in?, vol. 6 nr 2(12)/ 2013, ESSACHESS – Journal for
Communication Studies, p. 239-258 http://www.essachess.com/index.php/jcs/article/viewFile/225/236; Revista este indexată în SCOPUS
ELSEVIER, ERIH PLUS, ProQuest CSA, EBSCO Publishing, MLA Directory of Periodicals, Index Copernicus, DOAJ, Ulrich's, Gale, JGate, CEEOL, Genamics Journal Seek, SSRN, SHERPA/RoMEO, and DRJI (Directory of Research Journal Indexing).
http://www.essachess.com/index.php/jcs
11. Priceless Women, 2008, în Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender
History,
nr.
2,
2008;
Revistă
indexată
în:
Scopus,
Feminist
Periodicals,
Genderwatch
etc.
http://journals.berghahnbooks.com/aspasia/indexing#sthash.2T7HKf9B.dpuf
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1.
2.

Supporting and feeding gendered spaces in politics on Facebook, 2016 în Mihăilă, Ramona (ed.), Gendered Divisions of Space, New
York: Addleton Academic Publishers, ISBN 978-1-935494-80-5.
Cu mai multă reflexivitate despre reprezentarea politică, 2014, în Revista Expert Electoral. Publicaţie trimestrială de studii, analize şi cercetări
electorale, nr. 1(5), 2014, ISSN 2286-4385.

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI LISTĂ CU LUCRĂRI SUSŢINUTE

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lucrarea Legislative recruitment of women and the complex configuration of the gender regime, prezentată în cadrul conferinței SCOPE
2018 - Gender and Politics. The challenges of globalisaton, 18- 19 mai 2018, organizată de Facultatea de Științe Politice, Universitatea din
București și Centrul pentru Politicile Egalității de Gen (CPES).
Lucrarea, Who is ‘not up to the job’? Constructing gendered mediation of the first woman led Romanian Cabinet, prezentată în cadrul
conferinței PR Trend. Strategic Communication Conference, 26-27 February 2018, Babeș Bolyai University, Cluj, Romania.
Lucrarea Legislative Recruitment and the Underrepresentation of Women in Romania, prezentată în cadrul conferinței The Quest for
Legitimacy: Actors, Audiences, and Aspirations organizată de American Political Science Association, 31 August – 3 September 2017,
San Francisco.
Lucrarea A new narrative for legislative elections and the role of incumbency in increasing women’s representation in Romanian
Parliament, pe 27 mai 2017, prezentată în cadrul conferinței SCOPE 2017 – Democracy in Development. Comparative Perspectives on
the Governance of the Public Good, organizată de Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București- Centre for International
Cooperation and Development Studies (IDC) al FSPUB.
Lucrarea Is incumbency a predictor of political support for women? Does incumbency reduce gender bias in candidate selection?
prezentată în cadrul conferinței organizată de Society for Romanian Studies Conference la Indiana University, Bloomington, April 2017.
Lucrarea Feminist resistance to austerity in Romania, Central European University and Public School of Public Policy, 16 septembrie
2016, Conferința Gender and the Economic Crisis (15, 16 septembrie 2016).
Lucrarea Domestic Violence: Policies and Civic Activism in Romania, Indiana University, Bloomington, Martie 2016, Society for Romanian
Studies Conference.
Lucrarea Political Parties acting as a Cerberus for women s political representation. Romanian Case Study, Indiana University,
Bloomington, Martie 2016, Society for Romanian Studies Conference.
Lucrarea Women and Politics: then and now prezentată pe 17 iunie 2015 în cadrul Conferinţei Internaţionale Linking Past, Present and
Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991), Panel A Seat at the Table: Women Intellectuals in
Post-Communist Romania, 17-19 Iunie 2015, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti.
Lucrarea Women entering the presidential arena. Running a campaign on social media prezentată pe 12 iunie 2015 în cadrul Conferinţei
Internaţionale European Conference on Politics and Gender, Panel Media and Participation Faculty of Social Sciences, Uppsala University
Suedia, 11-13 iunie 2015.
Lucrarea Representing and consuming women. Paradoxes in media covering violence against women prezentată pe 15 mai 2015 în
cadrul Conferinţei Internaţionale Perspectives on Gender in a Global World. Interdisciplinary Approaches, Panel Women, Gender and
Politics: A National and Intervational Overview, 14-16 mai 2015, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.
Keynote speaker, Critical actors for changing gender regimes, prezentată pe 14 mai 2015 în cadrul Conferinţei Internaţionale Perspectives
on Gender in a Global World. Interdisciplinary Approaches, 14-16 mai 2015, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.
Lucrarea, Supporting and feeding gendered spaces in politics on Facebook, 6 iunie 2014, Panel „Occupy Political Space. Why and How?”,
conferinţa internaţională „Gendered Divisions of Space”, Universitatea Spiru Haret.
Lucrarea, Women dismiss room-service policies and reclaim engaged citizenship, prezentată pe 17 mai 2013 la Conferinţa
Democratization through Social Activism: Gender and Environmental Issues in Post-Communist Societies, Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti.
Keynote speaker, Workshop: Austerity and Solidarity: an overview of current events in Europe în cadrul Conferinţei Understanding
Transition. Austerity, Communication and the Media, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti),
Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare, Institut de la Communication, Université Lumière Lyon2, Franţa 24-25 mai 2013.
Lucrarea, Reconceptualizing Citizenship, prezentată pe 18 mai 2012 în cadrul Conferinţei internaţionale Communication, Media and Civic
Culture organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti.
Lucrarea Armonizarea vieţii de familie cu cariera în (timp de) criză prezentată în luna septembrie 2011 în cadrul Conferinţei Sociologia şi
Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti.
Lucrarea Challenges and Opportunities of Intersectionality. Romanian Case prezentată în luna iulie 2010 în cadrul Feminist
Intersectionality and Political Discourse Course, Central European University, Budapesta, Ungaria.
Lucrarea Despre cetăţenie, prezentată pe 8 mai 2010 în cadrul Atelierului Mass media şi cetăţenia democratică şi responsabilă al
Conferinţei MEDIAMORFOZE Presă - relaţii publice - publicitate, după 20 de ani organizată de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării, Universitatea din Bucureşti.
Lucrarea Feminist Discourses and Social Exclusion prezentată pe 25 iunie 2009, în cadrul Conferinţei internaţionale The Future of Social
Change în Panelul Education and discourse coordonat de Krassimira Daskalova, Athenee Palace Hilton Bucureşti, Organizator: ERSTE
Foundation.
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21. Lucrarea Modernity and Postmodernity in Contemporary Romanian Feminism prezentată pe 27 noiembrie 2009 în cadrul Conferinţei
internaţionale Feminism and Culture. Relevance and Perspectives in Art History and Cultural Analysis, Sesiunea 1, Institutul de Istoria
Artei „”G. Oprescu”.
22. Lucrarea Mirror-like-Representation prezentată în anul 2006 în cadrul Conferinţei Internaţionale Women and politics. Ten Years After,
organizată de Zenska Infoteka şi Inter-University Centre, Dubrovnik.
23. Lucrarea Who's Afraid of Feminism? From Mass-media Public Backlash to Personal Experience, prezentată în mai 2005, la Conferinta
internaţională Who's Afraid of Feminism?, Universitatea de Vest, Timişoara.
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