FORMAT
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMATII PERSONALE

Adresa

Păunescu Mihai
Bucureşti

E-mail

mihai.paunescu@politice.ro

Nume

Nationalitate

română

Data nasterii

28.08.1974

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2002 - prezent
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Ştiinţe Politice
Str. Povernei nr. 6, Bucureşti
Învăţământ superior şi cercetare
Profesor universitar/Director al Departamentului de Științe Politice și Studii
Europene
§ Activitate didactică: cursuri şi seminarii în metodologia ştiinţelor sociale,
sociologia organizaţiilor, managementul sectorului public, sociologie
economică, politici educaționale.
§ Activitate de cercetare/participare în proiecte:
⇒ Manager de proiect - POSDRU/18/1.2/G/11495 - ”Inovare academică și
success pe piața muncii” vizând evaluarea necesităților de formare
profesională în trei specializări universitare, adaptarea curriculumului
universitar cerințelor pieței muncii și furnizarea de cursuri în regim
blended learning
⇒ Manager al proiectului Transfer of good practices for enhancing the
capacity for online tutoring – SNSPA, proiect incluzând o componentă de
cercetare, respective evaluarea nevoilor de formare ale personalului
implicat în programe de studiu de tip e-learning în învăţământul superior
– proiect finanţat de Comisia Europeana, 2008-2010.
⇒ Manager al proiectului OBSER - ERASMUS contribution to the development
of European Dimension of students' qualifications from Candidate
Countries – SNSPA, studiu sociologic european privind evaluarea calității
și impactul mobilităţilor studenţeşti si internaţionalizarea învăţământului
superior – proiect finanţat de Comisia Europeana, 2004-2006.
⇒ Manager al proiectului E-learning – A new agenda for universities from
Candidate Countries – SNSPA, studiu sociologic la nivel european privind
strategiile de dezvoltare ale e-learning-ului și calității învățământului la
distanță - în învăţământul superior – proiect finanţat de Comisia
Europeana, 2004-2007.
⇒ Coordonator activitate de cercetare în cadrul proiectului POSDRU
Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea
Bucureşti-Ilfov STAR-MED, cod proiect 36881. Evaluarea a implementării
politicilor de conciliere a vieții private cu viața profesională în sectorul
medical în regiunea Bucureşti-Ilfov.
⇒ Membru al echipei de cercetare – proiectul Nevoi si prioritati de
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schimbare institutionala in Romania – evaluare privind reforma curiculară
în învăţământul obligatoriu în România: percepţiile actorilor implicaţi,
elevi, profesori, părinţi – cercetare calitativă; realizarea de sondaje de
opinie publică; anchetă prin chestionar, interviuri, focus-grupuri, interviu
de grup, studiul documentelor sociale, finanţat ANCS, 2006-2007
⇒ Membru al echipei de cercetare în proiectul European Social Survey –
Round 3 – SNSPA, proiect finanțat de CNCSIS, 2005-2008
⇒ Membru al echipei de cercetare – proiectul Institutional Reconstruction in
Romania - Trends and Challenges in the Context of Romania’s Integration
in the European Union – SNSPA, finanţat de CNCSIS, 2006-2009
• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

2015-2017
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Inovării și Dezvoltării
Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 Bucuresti
Învăţământ superior şi cercetare
Expert
• Analiza rezultatelor pilotării indicatorilor de calitate din cadrul Metodologiei
de finanțare pentru anul 2015, respectiv 2016
• Elaborarea Raportului pilotării indicatorilor de calitate din cadrul
Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și
finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din
România pentru anul 2015
• Co-autor la elaborarea Raportului public anual al Consiliului Național pentru
Finanarea Învățământului Superior, pentru anul 2015, respectiv 2016
2016-2019
Banca Mondială - România
str. Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, București
Consultanță
Consultant
§
§

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

Consultant în cadrul proiectului Consolidarea capacității de planificare și
bugetare și sprijinirea introducerii bugetării pe criterii de performanță /
Elaborarea Planului Strategic Instituțional 2017-2020 pentru Ministerul
Educației Naționale.

2014-2015
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Inovării și Dezvoltării
Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 Bucuresti
Învăţământ superior şi cercetare
Expert științific în cadrul proiectului POSDRU POSDRU/155/1.2/S/141278
“Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă” (INFO-HE)
§ Activitate de proiectare şi organizare a cercetării – Studiul inserției
profesionale a absolvenților de învățământ superior
§ Coordonarea cercetării - proiectarea cercetării, eșantionare, elaborarea
instrumentelor de culegere a datelor
§ Participare la redactarea rapoartelor de cercetare.
2015
Banca Mondială. Secretariatul General al Guvernului
Învăţământ superior şi cercetare
Consultant politici educaționale în cadrul proiectului Planificare strategică și
programare bugetară în România. Armonizarea planificării strategice şi a
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programării bugetare în România
Elaborarea Planului Instituțional Strategic pilot, componenta de planificare
strategică și programare bugetară pentru Ministerul Educației și Cercetării
Științifice.
• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Functia sau postul ocupat

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2012-2017
Comisia Europeană - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Consultață. Învăţământ şi cercetare
Expert independent pentru evaluarea proiectelor și a rapoartelor finale ale
proiectelor în cadrul programelor Lifelong Learning și Erasmus+. (pentru
Apeluri de propuneri de proiecte de cooperare europeană privind experimente
de politici educaționale, politici inovatoare, învățământ preuniverstar și
superior). Participare, în calitate de speaker, la Information meeting on
European policy experimentations in the fields of Education and Training
2015
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Str. Schitu Măgureanu nr. 1, Bucureşti
Învăţământ superior şi cercetare
Expert senior pentru cercetare în cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/141894
Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ
superior românesc - QUALITAS
§ Activitate de proiectare şi organizare a cercetării - Barometrul Calității
Învățământului Superior din România - 2015
§ Coordonarea cercetării - anchetă în rândul studenților, cadrelor didactice și
angajatorilor, pe bază de chestionar, interviuri, focus-grupuri
§ Participare la redactarea rapoartelor de cercetare.

2008 - 2011
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Str. Schitu Măgureanu nr. 1, Bucureşti
Învăţământ superior şi cercetare
Expert senior în cadrul proiectului POSDRU/2/1.2/S/1 Asigurarea calităţii în
învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional
§ Evaluarea sistemului național de învățămînt superior.
§ Activitate de proiectare şi organizare a cercetării.
§ Coordonarea cercetării - anchetă în rândul studenților, cadrelor didactice și
angajatorilor, pe bază de chestionar, interviuri, focus-grupuri
§ Participare la redactarea rapoartelor de cercetare.
2008 - 2009
Centrul Educaţia 2000+
Str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti
Învăţământ şi consultanţă
Expert Cheie - Coordonator al activității de cercetare în cadrul proiectului PHARE
2006, linia de finantare RO2006/ 018-147.05.01 Adaptarea activă a educaţiei
universitare la cerinţele pieţei muncii
§ Evaluare a gradului de adaptare la cerințele pieței muncii a patru domenii de
specializare universitară (drept, științele comunicării, inginerie mecanică,
tehnologia informației)
§ Activitate de proiectare şi organizare a cercetării.
§ Coordonarea echipelor de cercetare.
§ Realizarea de sesiuni de focus-grup în cadrul a cinci centre universitare
§ Participare la redactarea rapoartelor de cercetare.
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• Perioada
• Numele si adresa
angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activitati si
responsabilitati

1998 - 2002
Agenţia Naţională Socrates
Str. Schitu Măgureanu, nr. 1, et. 2, Bucureşti
Autoritate publică
Expert – coordonator de program
§ Responsabil de contractarea instiutuţională, evaluarea şi monitorizarea
proiectelor de parteneriat în învăţământul preuniversitar.
§ Evaluarea internă a proiectelor.
§ Realizarea de seminarii, editarea de reviste şi ghiduri privind realizarea şi
implementarea proiectelor de parteneriat european.
§ Formarea profesorilor şi managerilor şcolari în managementul proiectelor
cu finanţare europeană.
§ Coordonarea unui proiect Phare – Europa vizând creşterea vizibilităţii
oportunităţilor de finanţare europeană pentru proiecte şcolare şi formarea
capacităţilor manageriale de propunere şi gestionare a proiectelor adresată
formatorilor de directori.

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma
obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/invatamant

1993 - 1997
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma
obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/invatamant

1997 - 1999
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Filosofie

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma
obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire/invatamant

1999 - 2006
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Sociologie
Diploma de Licenţă
Universitar/Licență

Politici Publice
Diploma de Studii Aprofundate
Master

Sociologie
Diploma de Doctor
Studii doctorale
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APTITUDINI SI COMPETENTE
PROFESIONALE

Dobandite in cursul vietii si
carierei dar care nu sunt
recunoscute neaparat printr-un
certificate sau o diploma.
LIMBA MATERNA

română

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

excelent
excelent
excelent

Franceză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

foarte bine
bine
foarte bine

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE

-

APTITUDINI SI COMPETENTE

-

capacităţi manageriale dobândite prin experinţa în conducerea de proiecte,
dar şi în coordonarea de programe instituţionale.

-

abilităţi de cercetare socială: elaborarea de metodologii de cercetare
cantitativă şi calitativă; culegerea de date prin metoda ancheta sociale,
utilizînd tehnica interviului, chestionare şi focus grup; analiza datelor
sociale atât de tip cantitativ, cât şi calitativ – abilităţile de cercetare au fost
dobândite atât prin educaţia formală, cât şi în urma experienţei de
cercetare;

-

abilităţi de formare universitară atât la nivel universitar cât şi la nivel
masteral dobândite prin experienţa profesională de cadru didactic.

ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI COMPETENTE

Capacitate de adaptare în medii sociale multiculturale dobândită prin
experienţă de muncă în instituţii europene;
capacitate de muncă în echipe de proiect diferite în aceeaşi perioadă,
flexibilitate şi gestiunea timpului;
abilităţi de formare a adulţilor dobândite în sesiuni de formare pentru
manageri şcolari şi funcţionari publici din administraţia centrală.

TEHNICE
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Activitate ștințifică
Studii / articole în reviste de specialitate.
Costurile tranzacţionale: incidenţe în economie, sociologie şi ştiinţele politice în Sociologie
românească, 3-4/2002. (http://www.sociologieromaneasca.ro/2002/articole/sr2002.3-4.a2.pdf)
Dezvoltări teoretice interdisciplinare în managementul organizaţional în Sociologie
românească, volumul II, nr. 1 (Primăvară) / 2004.
(http://www.sociologieromaneasca.ro/2004/rezumate/sr2004.1.r09.htm)
„Students’ Perspectives upon their mobility: The Experiences of Romanian, Polish and Bulgarian
Outgoing Students” in Mike Byram and Fred Dervin (editors), 2008, Staff and Academic Mobility
in Higher Education, Cambridge Scholars Publishing (p. 184 – 204 isbn: 9781847186034)
Reprezentãri ale mediului universitar asupra activitãţii şi rolului ARACIS în Quality Assurance
Review No. 1/2009.
Implementarea de standarde de calitate a conținutului - premise pentru o schimbare a filosofiei de
asigurare a calitãţii în Quality Assurance Review No. 2/2009.
Sinteza studiului comprehensiv privind inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor cu diplomã de licenţã
din patru domenii de studii (co-autor împreună cu Magda Balica şi Bogdan Voicu) în Mihai Korka
(2009) Educaţie de calitate pentru piaţa muncii, Editura Universitară, Bucureşti
Viabilitatea recomandãrilor bazate pe rezultatele proiectului în Mihai Korka (2009) Educaţie de
calitate pentru piaţa muncii, Editura Universitară, Bucureşti.
Quality assurance approaches in the Romanian higher education: actors, opinions, processes în C.
Rusu (editor), Quality Management in Higher Education. Proceedings of the 6th
International Seminar on Quality Management in Higher Education (pp. 263 - 266) 2010, Cluj
Napoca: UT Press.
Organizații, în Lazăr Vlăsceanu (coord.), 2011, Sociologie, Iasi: Polirom, p. 171 - 204.
Internalizing quality assurance in higher education: challenges of transition in enhancing the
institutional responsibility for quality în Peter Scott, Curaj, A., Vlasceanu L., Wilson, L. (editors),
2012, European Higher Education at the crossroads: between the Bologna Process and the
national reforms, London: Springer, – co-autor împreună cu Bogdan Florian și Marian-Gabriel
Hâncean.
Students’ Attitudes Towards Technology-Enabled Learning: a Change in Learning Patterns? The Case
of a Master’s Course in Political Science (2013) în European Journal of Open, Distance and eLearning – Vol. 16 / No. 1.
Ranking the Romanian Departments of Sociology. Comparative Results of Different Evaluation
Methodologies (coautor cu Hâncean M.-G.) în Quality Assurance Review for Higher Education,
no.5/ 2013.
Bureaucracy and Conformist Culture. Case Study: Quality Assurance in Higher Education, în Revista
Reflecții Academice, No. 2, 2013.
“The role of impact evaluation in evidence-based higher education policy-making. The
contribution of transparency tools” - coautor (împreună cu Ciolan L., Iucu, R., Fartusnic C.), în
Curaj, A., Deca, L., Egron-Polak, E., Salmi, J. (eds.), Higher Education Reforms in Romania. Between
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the Bologna Process and National Challenges, Springer, Dordrecht, 2014.
“Research-driven Classification and Ranking in Higher Education: An Empirical Appraisal of a
Romanian Policy Experience” – coautor (împreună cu Vîiu, G. -A., Miroiu, A.) în Salah, A.A., Y. Tonta,
A.A. Akdag Salah, C. Sugimoto, U. Al (Eds.), Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International
Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June to 3 July, 2015,
Bogaziçi University Printhouse.
“Ranking Romanian academic departments in three fields of study using the g-index” – coautor
(împreună cu Vîiu, G. -A., Miroiu, A.) în Quality in Higher Education, Volume 21, Issue 2, 2015,
DOI:10.1080/13538322.2015.1051794
"Research-driven classification and ranking in higher education: an empirical appraisal of a
Romanian policy experience" - coautor (împreună cu Vîiu, G. -A., Miroiu, A.) în Scientometrics , 121, first published online http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-016-1860-2
"An extension of the Characteristics Scales and Scores: isolating ‘inter-institutional’ from ‘intrainstitutional’ variance in highly skewed real population distributions" - co-autor (împreună cu
Proteasa, V., Miroiu, A.) în Proceedings of ISSI 2017 Wuhan: 16th International Society of
Scientometrics and Informetrics Conference, Wuhan, China, 16 October to 20 October, 2017, Wuhan
University
"Minimum Representative Size in Comparing Research Performance of Universities: the Case of
Medicine Faculties in Romania" - co-author (with Xiaoling Liu, Viorel Proteasa, Jinshan Wu) in
Journal of Data and Information Science Vol. 3 No. 3, 2018, pp 32–42, DOI: 10.2478/jdis-20180013

Volume
Organizare şi câmpuri organizaţionale. O analiză instituţională, Polirom, Iaşi, 2006.
(208 pagini, ISBN: 973-46-0372-8)
Erasmus Students’ Mobility. Insights from Bulgarian, Polish and Romanian experiences,
Editura Ericom, Bucureşti, 2007 (117 pagini, ISBN: 978-973-88290-4-6) – coordonare împreună
cu Marius Precupețu.
Management public în România (coordonare), Polirom, Iaşi, 2008. (240 pagini, ISBN: 978-97346-0950-5)
Barometrul Calității 2010. Starea calității în învățământul superior din România. Brașov:
Editura Universității Transilvania din Brașov, 2011 – Volum coordonat împreună cu Lazăr
Vlăsceanu, Adrian Miroiu și Marian-Gabriel Hâncean.
Calitatea învăţământul superior din România. O analiză instituțională a tendințelor actuale,
Iași: Polirom, 2011 – Volum coordonat împreună cu Lazăr Vlăsceanu și Adrian Miroiu
Policy Paper – Propunere de politici pentru încurajarea diversității instituționale în
învățământul superior, București: QualMedia, 2011 – Co-autor împreună cu Lazăr Vlăsceanu,
Adrian Miroiu și Bogdan Voicu
Barometrul Calității Sistemului de Învățământ Superior 2015, ARACIS: 2015, coautor
împreună cu Iucu, R. et all. - disponibil online la http://www.aracis.ro/proiecte/qualitas/pl-ivanaliza-de-sistem/

Participări în conferinţe
Follow-up and impact of Erasmus mobilities – prezentare în cadrul The European Conference on
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Students’
Mobility
–
Bucureşti,
mobility.ro/en/docs/mihaipaunescu.swf)

Iunie

2006.

(http://www.students-

Students’ perspectives upon their mobility: the experiences of Romanian, Polish and
Bulgarian outgoing students – (prezentare în cadrul International bilingual conference: Academic
Mobility: Blending Perspectives - University of Turku, Finland 21-23.9.2006
(http://users.utu.fi/freder/dossier.pdf)
Quality assurance approaches in the Romanian higher education: actors, opinions, processes
- prezentare susţinută în cadrul 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER
EDUCATION – QMHE2010, 8-9 iulie 2010.
Keynote speaker la Conferința națională a ARACIS, de prezentare a Barometrului Calității
2010. Starea calității în învățământul superior din România, în Aula Universității Transilvania
din Brașov, 27 – 28 ianuarie, 2011.
Emerging Trends in the Quality Assessment of Romanian Higher Education - prezentare împreună
cu Adrian Miroiu și Marian-Gabriel Hâncean în cadrul ”The 2nd International Conference:
Institutional Strategic Quality Management, ISQM 2010”, organizată de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în perioada 14-16 octombrie 2010, Sinaia.
Internalizing quality assurance in higher education: challenges of transition in enhancing the
institutional responsibility for quality - prezentare susținută în cadrul ”Future of Higher
Education – Bologna Process Researchers’ Conference" (FOHE-BPRC), București, noiembrie 2011.
Keynote speaker la Conferința Centrului de Excelență Academică și Uniunea Juriștilor din
România, București, 21 noiembrie 2013 - Cultura organizațională în România: Studiu
comparativ organizații publice - organizații private
Ranking Romanian academic departments in three fields of study using the g-index – coprezentare la Conferința Internațională a Societății Sociologilor din România - Society of The
twenty first Century. Challenges, Trends, and Perspectives - May, 9-10, 2014, Iaşi
A critical appraisal of the Romanian classification of universities based on research
performance – co-prezentare la Conferința Internațională a Societății Sociologilor din România Society of The twenty first Century. Challenges, Trends, and Perspectives - May, 9-10, 2014,
Iaşi

15th International Conference on Scientometrics and Informetrics – coprezentare
împreună cu Gabriel Vîiu – Research-Driven Classification and ranking in Higher
Education. an Empirical Appraisal of a Romanian Policy Experience, Iulie 2015 –
Bogazici University, Istanbul.
16th International Conference on Scientometrics and Informetrics – prezentare– An
extension of the Characteristics Scales and Scores: isolating ‘inter-institutional’ from
‘intra-institutional’ variance in highly skewed real population distributions,
Octombrie 2017 – Wuhan University, Wuhan, China.
9th Annual Conference of the European Political Science Association – prezentare–
Formal models and empirical analysis of electoral rules. The case of Romanian
parliamentary elections in 2008 and 2012, Iunie 2019 – EPSA, Belfast
Mihai Păunescu

30.06.2019
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