Nume

Lazar Vlasceanu

Adresă

Str. George Calinescu, Nr. 12B, sector 1, 011691 bucureşti,
ROMANIA

Telefon

00 40 21 231 26 87
00 40 722 28 45 11

Fax
E-mail

lvlasceanu@sas.unibuc.ro
lazarvlasceanu@gmail.com

Naţionalitatea

Data naşterii

Română

01.02.1946

Experienţa de muncă
• Date (de la – până la)

2008 – în prezent

• Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Bucureşti , Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Str. Schitu
Magureanu, Nr. 9, Sector 5, Bucureşti

• Tipul de domeniu/sector

Cercetare şi învăţământ

• Ocupaţia şi funcţia deţinută

Profesor de Sociologie
Şef al catedrei de Sociologie

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Gestionarea Catedrei de Sociologie si realizarea activităţilor didactice şi de cercetare în
următoarele domenii: metodologie de cercetare in sociologie, sociologia dezvoltării,
sociologia educaţiei şi culturii
Iunie 1992 – Februarie 2008
Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (UNESCO-CEPES)
Str. Stirbei Voda, Nr. 39, Bucureşti
Director Adjunct

Management de proiecte axate pe autonomia universitara şi pe asigurarea calităţii şi a
acreditării, recunoaşterea calificărilor, în strânsă co-operare atât cu experţi naţionali în
domeniu, precum şi cu organizaţii internaţionale, cum ar fi Banca Mondiala, Consiliul
Europei, Asociaţi aEuropeana a Universităţilor, OECD, etc .

Experienţa de muncă
• Date (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul de domeniu/sector
• Ocupaţia şi funcţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Mai 1991 - iunie 1992
Ministerul Român al Educaţiei

Departamentul de Management al învăţământului superior
Secretar de Stat
Managementul şi politica de dezvoltare,
sistemul român pentru învăţământ superior (de promovare a reformei în sistem, de
proiectare a unei noi
legislaţii etc)

Experienţa de muncă
• Date (de la – până la)

• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul de domeniu/sector
• Ocupaţia şi funcţia deţinută

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Mai 1990 - mai 1991

Universitatea din Bucureşti

Management instituţional ca Prorector
Profesor de metodologia cercetării sociologice

Managementul financiar al universităţii, al gestionării serviciilor pentru studenţi şi
elaborarea de programe, în timpul procesului de tranziţie

Educatie şi pregătire
profesională

• Date (de la – până la)

Octombrie 1973 - iulie 1976

• Numele şi tipul organizaţiei
care oferă educaţie şi formare
profesională

Universitatea din Londra - Institutul de Educaţie (studii de doctorat)

• Subiecte principale/abilităţi
ocupaţionale dobândite

Sociologie, student doctorand

• Diploma obţinută

Doctor în Sociologie

• Echivalenţa în clasificarea
naţională (dacă este cazul)

• Date (de la – până la)

Octombrie 1965 - iulie 1970

• Numele şi tipul organizaţiei
care oferă educaţie şi formare
profesională

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filosofie

• Subiecte principale/abilităţi
ocupaţionale dobândite

Sţiinţe sociale

• Diploma obţinută

Diplomă de licenţă (în filosofie)

• Echivalenţa în clasificarea
naţională (dacă este cazul)
Date (de la – până la)

• Numele şi tipul organizaţiei
care oferă educaţie şi formare
profesională

Septembrie 1959 - iulie 1965

Liceu

• Subiecte principale/abilităţi
ocupaţionale dobândite
• Diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

• Echivalenţa în clasificarea
naţională (dacă este cazul)

Aptitudini şi Competenţe
Dobândite în cursul vietii si carierei dar care nu sunt neapărat justificate de certificate şi diplome formale

Limba maternă

Alte limbi

ROMÂNA

1.Engleză,
2. Franceză,
3. Rusă

• Citit

[Indicati nivelul: excelent, bine, de bază] 1. excelent, 2. bine 3. bine

• Scris

[Indicati nivelul: excelent, bine, de bază] 1. EXCELLENT 2. bine 3. de bază

• Vorbit

[ Indicate level: excellent, good, basic ] 1. EXCELENT 2. bine 3. de bază

Abilităţi sociale şi Competenţe

Abilităţi organizatorice şi de comunicare în condiţii multi-culturale internaţionale,
specifice organizaţiilor internaţionale cum ar fi UNESCO.

Trăind şi lucrând cu alţi
oameni, în medii multiculturale,
în poziţii în care comunicarea
este importantă şi în situaţii în
care munca în echipă este
esenţială (de exemplu cultura si
sport) etc

APTITUDINI
ORGANIZATORICE
SI COMPETENTE
Coordonarea şi administrarea
de persoane, proiecte şi
bugete; la locul de muncă, în
munca voluntară (de exemplu
cultură şi sport) şi la domiciliu,
etc

ABILITĂŢI TEHNICE
SI COMPETENTE

Aptitudini manageriale în gestionarea sistemelor şi instituţiilor de învăţământ superior
de nivel naţional şi internaţional.
Proiectare, lansare şi gestionare de proiecte axate pe cooperare academică şi de
cercetare. Coordonator internaţional de proiecte, în cea mai mare parte europene, care
implica mediul academic, cu un fundal interdisciplinar.

Utilizarea computerului pentru comunicare si pentru redactarea de acte.

Referitoare la calculatoare, la
anumite tipuri de echipamente,
masini, etc

APTITUDINI ARTISTICE
SI COMPETENTE
Muzică, scris, design, etc

Niciuna

ALTE APTITUDINI
SI COMPETENTE
Competente care nu sunt menţionate mai sus
.

Permis de conducere

informaţii adiţionale
Lista de proiecte selectate privind învăţământul superior



Managementul învăţământului superior din România, contractat de către UNESCO-CEPES şi de Banca
Mondială împreună cu guvernul român, 1995-1998, cu scopul de a dezvolta un sistem de informaţii al sistemului
de învăţământ superior şi al nivelurilor instituţionale, precum şi pentru a introduce noi structuri manageriale şi



competenţe individuale.
Abordări instituţionale ale predării în cadrul învăţământului superior, analiză comparativă OCDE -UNESCO a



rolului instituţiilor europene de învăţământ superior în serviciile de predare şi de formare, cu scopul de a
identifica noi politici de formare a profesorilor, în Europa, 2001-2002 ; finalizare într-o publicaţie UNESCO.
Indicatori pentru programul de acreditare instituţională în învăţământul superior / educaţia terţiară, Contract cu
guvernul Japoniei " Funds in Trust " pentru a compara şi a identifica standardele-cheie internaţionale şi



indicatorii utilizaţi în activitatea de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor de studiu,
2002-2003.
Guvernare şi management a învăţământului superior în Europa de Sud-Est (ESE), contract cu Comisia
Europeană pentru dezvoltarea de noi structuri de management în instituţiile de învăţământ superior din ţările din



Sud-Est şi de creştere a cooperării între universităţi şi sectorul economic, 2001-2005.
Învăţământ superior privat în Europa, un proiect UNESCO-CEPES (în colaborare cu European University



Association - EUA) axat pe politicile de cartografiere a învăţământului superior privat în Europa, 2005-2006.
Schimbările demografice şi învăţământul superior din Europa, un proiect OCDE şi UNESCO axat pe impactul
recentelor schimbări demografice din Uniunea Europeană şi din alte ţări (de exemplu, SUA, Federaţia Rusă)
asupra Regiunii Europene a ONU privind fluxurile de studenţi din învăţământul superior şi asupra politicilor
instituţionale corespunzătoare, 2006-2007.

Listă de publicații Lazar Vlasceanu (actualizata in 8 noiembrie 2014)
(1) Volume de autor











Decision and Innovation in the Educational System, 1976.
Decizie si inovatie in invatamant, 1979.
Metodologia cercetării sociologice. Orientari și probleme, 1982.
Metodologia cercetării sociale. Metode și tehnici, 1986.
Trends, developments and needs of the higher education systems of Central and Eastern European countries,
1992.
Politică și dezvoltare. România încotro?, 2001.
Sociologie și modernitate. Tranziții spre modernitatea reflexivă, 2007.
Universities and reflexive modernity, 2010.
Introducere în metodologia cercetării sociologice, 2013.

(2) Volume: editor, coautor






Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii, (co-autor), 1984.
Teacher training in educational technology. A comparative analysis, (editor and co-author), 1986.
Învăţarea şi noua revoluţie tehnologică, (coautor), 1988.
Structuri, strategii şi performante în învăţământ, (editor și coautor), 1989.















Academic Freedom and University Autonomy, (editor), 1992.
Dicţionar de sociologie, (co-editor si co-autor), 1993.
Higher Education Reform în România. A Study, (co-author), 1994.
Internationalization of Higher Education: An Institutional Perspective, (co-author), 2000.
Democraţia ca proces. Alegerile – 2000, (coautor), 2000.
Institutional Approaches to Teacher Education within Higher Education in Europe: Current Models and New
Developments, (co-editor), 2003.
From Words to Action. Approaches to a Programme, (co-author), 2002.
Indicators for Institutional and Programme Accreditation in Higher/Tertiary Education, (co-editor), 2004.
Quality Assurance and Accreditation. Glossary of Basic Terms and Definitions, (co-author), 2004.
The Rising Role and Relevance of Private Higher Education in Europe, (co-editor), 2007.
Demographics and Higher Education in Europe - Institutional Perspectives, (co-editor and author), 2008.
Sociologie, (editor și co-autor), 2011.
Modernitatea românească (co-autor), 2014.

(3) Articole




‘Relations of Correspondence and their Unintended Consequences in the Higher Education of Communist
Romania’. International Review of Social Research, 4(2): 41-60. 2014 (co-autor)
Policy and Prediction. The Case of Institutional Diversity in Romanian Higher Education.' C.E.P.S. Journal. 2
(4): 53 – 70. 2012 (co-autor)

