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IASMINA PETROVICI

Adresă loc de
muncă Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. V. Parvan, nr.4, 300223, Timiş, România.

E-mail iasmina.petrovici@e-uvt.ro

Naţionalitate română

Locul de
muncă  

 Lector univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării



Studii 
universitate şi 
post-
universitare 

Studii universitare 
1997-2001, Universitatea  de Vest din Timişoara,  Facultatea  de Litere,  Filosofie şi  Istorie,
Secţia Filosofie 

Studii şi specializări post-universitare
2012-2014, Masterat „Comunicare mediatică şi publicitate”, Domeniul de studiu Jurnalism,
Universitatea Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Specializarea Jurnalism
octombrie  2011-octombrie  2012,  Cercetător  postdoctoral  bursier  în  cadrul  proiectului  de
cercetare postdoctoral  finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane – AM-POSDRU/89/1.5/S/63663:  „Reţea transnaţională de management integrat al
cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală
postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”,  perfectat între Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi şi Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. 
noiembrie 2011, Doctorat, Onorul Magna Cum Laude, Domeniul Filosofie, Universitatea de
Vest Timişoara
2001-2003,  Masterat,  specializarea  „Filosofia  ştiinţei”,  Universitatea  de  Vest  Timişoara,
Facultatea de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării, secţia Filosofie. 

Module şi stagii de formare profesională
2 februarie-3 martie 2013, Stagiu de cercetare postoctorala la Central European University,
Budapesta,Ungaria
4 mai 2012, Modulul de formare Comunicare științifică și/sau de popularizare - prof.univ.dr.
Laurențiu  Șoitu,   cod  M–4,  Universitatea  ”Alexandru  Ioan  Cuza”  din  Iași,  în  cadrul
proiectului  AM-POSDRU/89/1.5/S/63663: „Reţea transnaţională de management integrat al
cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală
postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”,  perfectat între Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
23  martie  2012,  Modulul  de  formare  Aspecte  ale  documentării  și  redactării  științifice  –
prof.univ.dr.  Ilie  Rad,  organizat  de  Universitatea  „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca,  în  cadrul
proiectului  AM-POSDRU/89/1.5/S/63663: „Reţea transnaţională de management integrat al
cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală
postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”,  perfectat între Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
9-10 martie  2012,  Timișoara,  Cursul  de  formare  “Managementul  calității  în  învățământul
superior“, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi și Universitatea de Vest din
Timișoara,  în cadrul proiectului „Comunitate  universitară  pentru managementul  calităţii  în
învăţământul superior”, cod contract POSDRU/86/1.2/S/61959
iulie-august  2002,  Bridges  for  Education,  „Intensive  conversational  English  Language
programs” (director executiv:  J.Beth Ciesiclski,  Buffalo University,  USA, coord.  ştiinţific:
Rachel Doyle BFE teacher, Fayetteville NY), Timişoara
1.11.1999-10.06.2000,  Timişoara  Open  College,  Fundaţia  „A  Treia  Europă”,  stagiul  de
formare: „Introducere în cultura şi civilizaţia Europei Centrale”, specializarea Studii culturale 



Diplome 
obţinute/
Certificate

Experienţa 
profesională/

Locuri de
muncă

2011, Diplomă de doctor, Onorul Magna Cum Laude, Domeniul Filosofie, Universitatea de 
Vest din Timişoara
2014, Diplomă de master, Domeniul Ştiinţe ale Comunicării, Programul de studii 
Comunicare mediatică şi publicitate, Universitatea Hyperion din Bucureşti
2003, Diplomă de master, Specializarea Filosofia ştiinţei, Universitatea de Vest Timişoara
2001, Diplomă de licenţă, Specializarea Filosofie, Universitatea de Vest Timişoara
1995, Diplomă de bacalaureat, Liceul Fraţii Buzeşti, Craiova
2003, Certificat de acordare a definitivării în învăţământ, specialitatea Filosofie, prin Ordinul
Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr.5150, din 02.10.2003; examen susţinut la Universitatea
“Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
2000, Diplomă de absolvire, Specializarea Studii culturale, Timişoara Open College, Fundaţia
„A Treia Europă”

28.09.2016-prezent, Lector la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
1.10.2006-prezent, Asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
23.02.2004-30.09.2006, Preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,  Catedra de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
1.09.2003-20.02.2004, Profesor titular Știinţe socio-umane la Colegiul Tehnic, Timişoara
1.09.2001-31.08.2003, Profesor suplinitor Știinţe socio-umane la Grupul Şcolar Energetic, 
Timişoara

Experiența 
academică

Cursuri predate: estetică, filosofie continentală, hermeneutică filosofică
Seminarii predate: estetică, filosofie continentală, semiotică, hermeneutică filosofică,design
publicitar, tehnici de colectare a informațiilor, design publicitar, tehnici de comunicare în
mass-media,  relații  publice și publicitate,  crearea de imagine în relații  publice,  editare  in
limbaje  specializate,  practica  in  instituţii  de  profil,  cercetare-proiectare  pentru  realizarea
lucrării de finalizare a studiilor. 
2008-2011:  Secretar  ştiinţific  la  Departamentul  de  Filosofie  şi  Ştiinţe  ale  Comunicării,
Facultatea de Ştiinţe Politice,  Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării,   Universitatea de Vest
Timişoara
2008-2015: Secretar general de redacţie la revista  Cultură  şi comunicare.com, publicaţie a
Comisiei de Comunicare şi Jurnalism, Academia Română – Filiala Timişoara 
2009-2014: Redactor al revistei  Analele Universității de Vest, Timişoara, seria Filosofie şi
Ştiinţe ale Comunicării
2006-prezent: Membru al colectivului editorial la  Analele Universităţii de Vest, Timişoara,
seria Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
2007-2011: Membru în comitetul de organizare a Simpozionului  Comunicarea ştiinţifică şi
limbajele de specialitate, Comisia de Comunicare şi Jurnalism, Academia Română – Filiala
Timişoara
2005-decembrie 2010: Secretar ştiinţific la Institutul de Cercetări Social – Politice, Timişoara



Membru în
echipa de

cercetare a
unor proiecte
sau granturi/
Contracte de

cercetare
ştiinţifică

Informaţii 
suplimentare

10.11-31.12.2012, Membru colaborator în proiectul de cercetare „Practica ta pentru educaţia
viitorului”,  POSDRU 60/2.1/S/33675, proiect  co-finanţat  din Fondul Social  European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de DPPD-UVT
în parteneriat  cu Universitatea din Craiova,  manager  proiect:  Prof.univ.dr.Poesis  Petrescu;
funcţia: expert pe termen scurt, tutore de practică
2011-2012,  Membru  în  proiectul  de  cercetare  postdoctoral  finanţat  prin  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  –  AM-POSDRU/89/1.5/S/63663
„Reţea  transnaţională  de  management  integrat  al  cercetării  postdoctorale  în  domeniul
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie)”,  perfectat  între  Universitatea  „Alexandru  Ioan  Cuza”  Iaşi  şi  Universitatea
„Babes-Bolyai”  Cluj-Napoca,  manager  de  proiect  Conf.univ.dr.Dorin  Popa,  coordonator
proiect  Universitatea  „Babes-Bolyai”  Cluj-Napoca prof.unid.dr.Ilie  Rad; funcţia:  cercetător
postdoctoral bursier 
Colaborator în Proiectul  PNII–IDEI–PCE - 1211/2008 –„Negocierea identităţii – Retorica
diferenţei.  Reprezentări  ale  minorităţilor  româneşti  din  străinătate  în  mass-media.  Studiu
comparativ:  România-Rep.Moldova-Elevţia-Italia-Spania”,  finanțat  de  CNCS-UEFISCDI,
director Conf.univ.dr.Dorin Popa; funcţia: cercetător 
2002-2003, Membru al Grantului CNCSIS “Modelarea conflictelor şi integrărilor culturale”
cod 271, director: Prof.Univ.Dr. Ioan Biriş; funcţia: cercetăror 
 

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice
2013-prezent,  membru  al  Centrului  de  Cercetare  în  Istoriografie  Filosofică  şi  Filosofia
Imaginarului, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea
de Vest din Timişoara
noiembrie 2009-prezent, membru al Societăţii Române de Filozofie
octombrie 2007-prezent, membru al Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare
2005-prezent,  membru al  Institutului  de  Cercetări  Social  –  Politice,  Facultatea  de Ştiinţe
Policite, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara
1999-2003, membru al Fundaţiei “A Treia Europă”, Timişoara Open College

Grade ştiinţifice obţinute
Gradul  didactic  definitiv  în  învăţamânt,  acordat  prin  Ordinul  Ministrului  Educaţiei  şi
Cercetării,  la  specializarea  „Filosofie”;  examen  susţinut  la  Universitatea  “Babeş-Bolyai”,
Cluj-Napoca, sesiunea august 2003



Scrisoare de motivare a candidaturii

pentru poziția de membru în Consiliul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale
Comunicării, 

Universitatea de Vest din Timișoara

Subsemnata, Iasmina Petrovici, lector univ.dr. la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Științe  ale  Comunicării,  Universitatea  de  Vest  din  Timișoara,  prin  prezenta,  îmi  exprim
intenția  de a candida pentru poziția  de membru în  Consiliul  Facultății  de Științe  Politice,
Filosofie și Științe ale Comunicării, mandatul 2020-2024. În acest sens, doresc să menționez
faptul că prezenta candidatură este susținută și motivată de experiența profesională anterioară,
în  special  de  competențele  și  de  abilitățile  exersate  în  calitate  de  membru  în  Consiliul
Departamentului  Filosofie  şi  Ştiinţe  ale  Comunicării  și  în  Consiliul  Facultăţii  de  Științe
Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din 2012 până în prezent, precum şi de secretar
științific  al  Catedrei  de  Filosofie  și  Științe  ale  Comunicării,  în  perioada  2008-2011.
Activitățile la care am participat în calitate de membru în consiliile menţionate şi de secretar
științific  mi-au  permis  o  cunoaștere  în  detaliu  a  problemelor  administrative  și  a  celor
privitoare la desfășurarea cercetării  științifice și a activității  didactice.  Cu privire la aceste
aspecte,  precizez  că din 2004 pana în  prezent  am participat  la  organizarea  unor activități
științifice și de cercetare (redactarea a două reviste academice de specialitate, organizarea de
simpozioane,  înfiinţarea  şi  coordonarea  a  două  reviste  studenţesti).  De  asemenea,  am
participat la organizarea activității administrative la nivelul Departamentului şi al Facultăţii, la
întocmirea  de  documente  profesional-administrative  (dosare  de  acreditare/reacreditate,
programe de învățământ, state de funcții, orar etc.), am fost implicată în programe în cele de
coordonare  a  activităților  curriculare  și  extracurriculare  ale  studenților, de  cercetare  și
documentare  a  studenților  bursieri  Erasmus,  în  organizarea  si  participarea  la  întâlniri  cu
potențialii candidați la admitere. 

Candidatura de față este susținută, de asemenea, de intenția de a participa la asigurarea
bunei desfășurări a activităților la nivelul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale
Comunicării. Experiența acumulată în anii anteriori mi-ar oferi posibilitatea de a participa la
activități precum: reprezentarea programelor de studiu aferente Departamentului de Filosofie
și Științe ale Comunicării; asigurarea transparenței actelor decizionale la nivelul Facultății;
asigurarea  respectării  eticii  academice  la  nivelul  activităților  didactice,  de  cercetare  și
administrative;  reprezentarea  intereselor  tuturor  membrilor  Facultății la  nivelul  Consiliul
Facultății;  creșterea  vizibilității  cercetării  științifice;  dezvoltarea  colaborărilor  științifice  pe
plan  național  și  internațional;  implicarea  în  asigurarea  transparenței,  calității  și  a  eticii
academice în desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și a gradațiilor de
merit; asigurarea condițiilor pentru gestionarea transparentă și eficientă a resurselor financiare
ale  Facultății;  trasarea  unei  strategii  de  creștere  a  vizibilității  performanței  științifice  a
membrilor Facultății conform standardelor naționale și internaționale; promovarea Facultății
la nivel național și internațional; diversificarea eficientă a ofertei educaționale a Facultății;
dezvoltarea colaborărilor educaționale la nivel local, național și internațional; elaborarea unor
proiecte de cercetare prin care să fie accesate fonduri necesare cercetării științifice. 

Timișoara,                                                                                       Semnătura,
14.11.2019                                                                                Lector univ.dr Iasmina Petrovici



DECLARAȚIE

Subsemnata,  Iasmina  Petrovici,  lector  univ.dr.  la  Facultatea  de  Științe  Politice,

Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara, declar pe propria

răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

Timișoara,                                                                           Semnătura,

14.11.2019                                                                     Lector univ.dr.Iasmina Petrovici


