
 

Declarație 

 

 

Subsemnatul Vasile Docea, profesor universitar doctor, angajat al Universități de Vest din 

Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Departamentul 

de Științe Politice, declar pe proprie răspundere că nu am fost lucrător, nici colaborator al 

securității. 

 

Semnatura 

Vasile Docea 

Data: 

14 noiembrie 2019 
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Prof. univ. dr. Vasile DOCEA: 

 

Contact: 

vasile.docea@e-uvt.ro 
 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

DATE PERSONALE: 

 

Data naşterii: 8 martie 1963 

Locul naşterii: Sânnicolau-Mare, judeţul Timiş, România 

Cetăţenia: Română 

Situaţia familială: Căsătorit, un copil 

 

 

STUDII: 

 

 1982–1986: Facultatea de istorie şi filosofie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi 

 1999: Obţinerea titlului de "doctor în istorie" la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, cu 

o lucrare având tema Relaţii româno-germane în prima jumătate a secolului XIX 

 2016: abilitare în domeniul Istorie 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 

 

Locuri de muncă deţinute: 

 1986–1991: Muzeograf la Muzeul de istorie din Galaţi 

 1991–2000: Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “A.D.Xenopol” din Iaşi, institut 

al Academiei Române 

 1993–1995: Stagiu de cercetare la Universitatea din Freiburg im Breisgau, Seminarul de 

istorie, cu o bursă obținută prin concurs de la Serviciul German de Schimburi 

Academice (DAAD) 

 2002–2005: Conferenţiar universitar la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Știinţe Politice şi Administrative, Linia de predare în limba germană, 

pentru discipline din domeniile istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale şi istoriei 

instituţiilor 

 din 2005: Conferenţuar universitar, din 2016 profesor universitar  la Universitatea de 

Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 

pentru discipline din domeniul istoriei şi teoriei relaţiilor internaţionale 

 2009 (august) – 2010 (ianuarie) Stagiu de cercetare în Elveția, la Zuger Kulturstiftung 

Landis & Gyr 

 

Funcţii de conducere și reprezentare deţinute: 

 2003–2004: Şef al Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice de la Facultatea de ştiinţe 

politice şi administrative a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

 din 2005: Coordonator al Liniei de predare în limba germană pentru domeniul de 

specializare Relaţii internaţionale şi studii europene, la Universitatea de Vest din 

Timişoara 

 2008-2019: membru în Consiliul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara 
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 2011-2019: membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 Din 2010: Director general al Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran” din 

Timișoara 

 

Activitate redacţională: 

 1993–1995: Membru în redacţia revistei “Xenopoliana”, buletin al Fundaţiei Academice 

“A.D.Xenopol” din Iaşi 

 1997–2000: Redactor şef al Anuarului Institutului de istorie “A. D. Xenopol” din Iaşi 

(publicaţie a Academiei Române) 

 Din 2010: Coeditor al publicatiei „Colloquium politicum”, revista semestriala de 

analiza pluridisciplinara a politicului, Universitatea de Vest din Timisoara, Centrul 

Interdisciplinar de Studii Regionale 

 Din 2010: Coeditor al publicatiei „Political Studies Forum”, anuar al Departamentului 

de Științe Politice, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, 

Universitatea de Vest din Timisoara 

 Din 2013: redactor șef al publicației lunare „Lecturn”, a Bibliotecii Centrale 

Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara 

 

Membru in colective stiintifice ale unor publicatii academice: 

 Membru in Consiliul editorial al publicatiei “Acta Universitatis Sapientiae”, seria 

“European and regional Studies”, anuar al Universitatii “Sapientia” din Cluj-Napoca 

 Membru în colegiul peer-review al anuarului “Analele Banatului”, Muzeul Banatului, 

Timișoara 

 

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ: 

 

Domenii de interes ştiinţific: 

 Istoria modern universal și a României 

 Istoria instituţiilor 

 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale 

 Istoria minorităţilor 

 

Lucrări ştiinţifice publicate: 

 volume de autor 

 2 volume de documente (traducere și editare) 

 5 volume coordonate 

 80 lucrări ştiinţifice (studii, articole, capitol în volume collective, recenzii) 

 cca. 70 de comunicări, prezentate la sesiuni ştiinţifice internaționale și naționale 

 

Granturi şi proiecte de cercetare (selecţie): 

 1993 –1995: Proiect individual de cercetare, cu tema Relaţii româno-germane în secolul 

XIX, finanţat de Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD). 

 1994 – 1995: Cercetător în proiectul internaţional de cercetare cu tema Minorităţi etnice 

şi confesionale în Iaşi: istorie, prezent, căi de comunicare, proiect administrat în comun 

de Universitatea din Freiburg im Breisgau şi Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi 

şi coordonat de prof.univ.dr. Gottfried Schramm. 

 1995 – 1996: Participare cu o temă individuală (Modelul european al monarhiei 

constituţionale din România) la Programul internaţional de cercetare pe tema Europa-

Verständnis in Südosteuropa, administrat de Institutul de Studii Sud-Est-Europene al 

Universităţii din Graz (coordonator prof. dr. Harald Heppner), Austria, program finanţat 

de Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
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 1997: Participare, ca cercetător, la Proiectul comun de cercetare al Universităţii din 

Freiburg im Breisgau şi al Institutului de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi, cu tema: 

Istoria comunităţii catolice din Moldova. 

 1998 – 1999: Participare cu o temă individuală (Românii şi Marile Puteri între 1815 şi 

1856, în contextul extinderii spre Est a ordinii europene) la Programul de cercetare 

Strukturen Europäischer Ordnung und ihre Erweiterung nach Osten 1699-1914. Ideen 

und Verwirklichung, coordonat de prof. univ. dr Lothar Maier de la Historisches 

Seminar der Westfalischen Wilhelms-Universität Münster şi finanţat de Fritz-Thysen-

Stiftung. 

 2000: Proiect de cercetare individual, cu tema Discursul autolegitimant al puterii în 

România din secolul XIX până în prezent, susţinut financiar de DAAD, Germania. 

 2004 – 2005: Participare la Programul de cercetare Die Rückkehr der Städte? 

Funktionen der Erinnerungskultur in Mittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert: 

Temeswar und Dresden im Vergleich, realizat în colaborare de Universitatea din 

Dresda, Universitatea de Vest din Timişoara şi Fundaţia "A Treia Europă" din 

Timişoara şi finanţat de Volkswagen-Stiftung din Germania. 

 2006-2008: Participare la Programul internaţional de cercetare Remembering 

Communism, coordonat de Maria Todorova (Illinois University) şi Stefan Troebst 

(Universitaet Leipzig) şi finanţat de Volkswagen-Stuftung Hanover. 

 2006-2008: Participare, ca cercetător, la Grantul CNCSIS (cod 545, contract nr. 

5668/02.06.2006) cu tema Practici memoriale în context intercultural. Studiu de caz: 

Banatul, coordonator conf. dr. Smaranda Vultur. 

 2009-2010: Proiect de cercetare cu tema: Traducerea si editarea Jurnalului regelui Carol 

I al Romaniei, proiect finantat de Zuger Kulturstiftung Landis&Gyr, Elvetia. 

 2010-2012: director al Grantului PIRG06-GA-2009-256265, in cadrul Programului 

“Marie Currie” al Comisiei Europene, grant derulat prin intermediul Universitatii de 

Vest din Timisoara. 

 2012-2014: Manager al Proiectului de cercetare-dezvoltare IPA, de cooperare 

transfrontalieră România-Serbia, finanțat prin contractul MIS ETC 3399. Titlul: 

BIBLIOIDENT – Biblioteca, instrument al construcției identității regionale și al 

consolidării coeziunii locale 

 

Membru în asociaţii ştiinţifice: 

 Membru al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (din 

1997). 

 Membru al Institutului Român de Genealogie “Sever Zotta” din Iaşi (din 1998) 

 Membru al Asociaţiei de Ştiinţe Istorice din România (sediul la Iaşi) (din 2000) 

 Membru al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene (din 2011) 

 

 

Distincții: 

 Ordinul Coroana României, în grad de Cavaler, conferit de Casa Regală a României 

 

 

 

14 noiembrie 2019 

Prof. univ. dr. Vasile Docea 
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Prof. univ. dr. Vasile Docea 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării 

Departamentul de Ştiinţe Politice 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare de motivare 

 

a candidaturii pentru funcția de membru în Senatul Universității de Vest din 

Timișoara 

 

 

 

Candidatura noastră pentru funcţia de membru în Senatul Universităţii de Vest 

din Timişoara se întemeiază pe dorinţa de a ne pune în valoare experienţa 

profesională, instituţională şi managerială, în folosul consolidării universităţii. 

Aceasta constă în: 

 

1. Experienţa profesională acumulată pe parcursul a 33 de ani de activitate 

didactică, de cercetare şi editorială. 

2. Experienţa instituţională acumulată ca urmare a desfăşurării activităţii 

profesionale în mai multe instituţii de cercetare şi de învăţământ, de stat şi 

private, din ţară şi din străinătate (Institutul de istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi, 

Universitatea "Albert Ludwig" din Freiburg im Breisgau, Universitatea "Babeş-

Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Biblioteca 

Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara) 

3. Experienţa managerială acumulată în diferite funcţii de conducere şi 

reprezentare (şef de catedră şi membru în consiliul facultăţii la Universitatea 

"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, director general al Bibliotecii Centrale 

Universitare "Eugen Todoran" din Timişoara, membru în senatul Universităţii de 

Vest din Timişoara, membru în consiliul Facultății de Științe Politice, Filosofie 

și Științe ale Comunicării de la aceeași universitate) 

 

În calitate de membru al senatului Universităţii de Vest din Timişoara, vom avea în 

vedere următoarele nivele de reprezentare: 

 

1. Reprezentarea intereselor Universităţii de Vest în ansamblu, in calitate a actor al 

ansamblului educaţional şi de cercetare din România 

2. Reprezentarea în senat a intereselor Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi 

Ştiinţe ale Comunicării, ca parte componentă, însă distinctă, a Universităţii de 

Vest 

3. Reprezentarea în senat a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran", în 

calitatea ei de partener privilegiat al Universităţii de Vest. 
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Obiectivele noastre strategice pentru perioada 2020-2024, precum şi căile şi 

mijloacele de îndeplinire a lor, sunt: 

 

 Obiective Căi şi mijloace 

1. Îndeplinirea misiunii 

Universităţii de Vest din 

Timişoara, ca universitate de 

cercetare avansată şi de 

învăţământ 

 Incurajarea cercetării ştiinţifice performante 

 Încurajarea publicaţiilor ştiinţifice, in special a 

celor periodice; avem în vedere aici selectarea 

periodicelor indexate in baze internaţionale de 

date, pe care universitatea urmează să le 

stimuleze inclusiv prin mijloace financiare 

 Consolidarea programelor de studii şi stimularea 

celor performante 

 Stimularea abilitării cadrelor didactice 

performante, astfel încât să poată fi consolidate 

şcolile doctorale existente şi să poată fi create 

noi şcoli doctorale 

 Combaterea practicilor de plagiat și a altor tipuri 

de fraudă academică 

2. Punerea în aplicare şi 

respectarea Legii 1/2011 

(Legea educaţiei naţionale) 

 Punerea tuturor deciziilor, regulamentelor și 

procedurilor în acord cu prevederile legii 

 Elaborarea în timp util a regulamentelor şi 

procedurilor interne, subsecvente legii 

3. Respectarea principiilor şi 

practicilor bunei guvernări a 

universităţii 

 Stricta respectare a legilor și regulamentelor 

interne 

 Transparenţa actelor decizionale 

 Stimularea comunicării 

 Evitarea situaţiilor de incompatibilitate 

4. Sporirea legăturilor externe 

ale universităţii şi creşterea 

prestigiului internaţional 

 Parteneriate de cercetare cu parteneri externi 

 Utilizarea programelor specifice de schimb ale 

Uniunii Europene 

 Dezvoltarea portofoliului propriu al universităţii 

de colaborare cu parteneri europeni şi 

extraeuropeni 

5. Menţinerea, pe cât posibil 

creşterea numărului de 

studenţi 

 Combaterea abandonului școlar 

 Mijloace specifice de marketing eficient 

 Punerea programelor de studii în acord cu 

cererea pieţei de muncă 

6. Reprezentarea eficientă în 

senat a intereselor Facultăţii 

de Ştiinţe Politice, Filosofie 

şi Ştiinţe ale Comunicării 

 Reprezentarea clară a poziţiei consiliului 

facultăţii faţă de problemele aflate în dezbatere 

 Comunicarea cu reprezentanţii celorlalte 

facultăţi şi, pe cât posibil, obţinerea consensului 

acestora 

7. Consolidarea parteneriatului 

dintre Universitatea de Vest 

şi Biblioteca Centrală 

Universitară 

 Prezentarea unui raport anual în faţa senatului 

privind activitatea bibliotecii 

 Consultarea senatului în deciziile majore privind 

biblioteca 

 Informarea periodică a senatului cu privire la 

achizițiile de carte și la programele culturale ale 

bibliotecii 
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Toate cele arătate mai sus constituie argumentele care ne îndeamnă să candidăm 

pentru funcţia de membru în Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, în mandatul 

2020-2024. 

 

14 noiembrie 2019 

 

Semnătura: 

Prof. univ. dr. Vasile Docea 

 


