Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Munteanu Ion
Str. Calea Bucureşti, nr.34, bl. A8, sc. 2, ap.24, Craiova, Jud.Dolj, România
0351802696

Mobil:

0726141625

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

office@ionmunteanu.eu
Română
05.08.1961
Masculin

Universitatea din Craiova-Facultatea de Stiinţe Sociale

Experienţa profesională
Perioada

01.03.2007 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector

Activităţi şi responsabilităţi principale







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

Predare cursuri şi activităţi aplicative la disciplinele: Sociologia familiei,
Sociologie urbană, Sociologie rurală–licenţă
Predare cursuri si activităţi aplicative la disciplinele: Instituţii şi organizaţii
internaţionale, Instituţii şi organizaţii ale Uniunii Europene, Strategii de
securitate-ciclul master
Coordonari lucrări de licenţă şi lucrări de disertaţie
Participare ca membru in comisia de licenţă şi lucrări de disertaţie
Publicarea de articole in reviste de specialitate, participarea la conferinte si
simpozioane

Facultatea de Ştiinţe Sociale, str. A.I. Cuza nr.13, Craiova
Învăţământ
01.05. 2005-01.03.2007
Sociolog

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi susţinere de prelegeri în cadrul Laboratorului de educaţie pentru sănătate şi
medicină preventivă
Realizarea de sondaje de opinie privind starea de sănătate a populaţiei
Aplicarea de chestionare în unităţile medicale urmărind starea de dotare cu aparatură,
încadrarea posturilor de către specialişti etc.
Editarea de pliante şi broşuri
Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul judeţean Dolj de poliţie sanitară şi medicină preventivă, str. Lămâiţei
nr.61, Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cercetare
01.01.2000-01.05.2005
Cadru didactic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri si activitati aplicative la disciplinele: Sociologie, Filosofie,
Logică
Publicarea de articole in reviste de specialitate şi de cultură
Publicarea ca autor a mai multor lucrări.





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

Liceul Industrial nr. 6, Strada Brestei nr. 144, Craiova.
Învăţământ
01.10.1985-01.01.2000
Cadru didactic
Preadre cursuri si activităţi aplicative la disciplinele: Filosofie, Istorie, Economie politică
etc.
Publicarea de articole în reviste de specialitate şi de cultură
Participarea la conferinte si simpozioane ştiinţifice
Liceul nr.2 Sfantu Gheorghe, strada Libertăţii nr. 11.
Invatamant

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1981-1985
Profesor de discipline socio-umane

Disciplinele principale studiate / Cunostintele teoretice in domeniile filosofiei, sociologiei, economiei politice, logicii etc.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie-Istorie, Universitatea din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2000-2005
Doctor în Filosofie cu lucrarea „Mit şi filosofie în cosmologia lui Lucian Blaga”
Filosofie
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei
Române, Bucureşti, str. 11 Septembrienr. 13, sect. 5.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C2

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1 independen
experimentat
independent
independent
t

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale






abilităţi de transmitere a cunoştinţelor auditoriului
abilitatea de a aborda domenii interdisciplinare
capacitatea de a implementa experienţa acumulată din studiu şi cercetare în
practica sociologică
dorinţa de a aborda noi domenii de cercetare ştiinţifică

Competenţe şi aptitudini
organizatorice



capacitatea de a organiza echipe de lucru omogene sau eterogene,
dobândită prin prisma activităţilor de lucru cu studenţii, în formarea de echipe
profesionale de lucru al proiectelor informatice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului



cunoaştere pachete Office (Word, Publisher, Project Manager, etc.)

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Afilieri:
 Membru al Asociaţiei Române de Sociologie
 Membru al Societăţii Române de Filosofie
 Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Permis de conducere categoria B

