EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

Claudiu, Marius, Ivan

Adresă

Sector 6, Bucureşti, Romania

Telefon

Mobil: +4 0723 078 669

E-mail personal

claudiumarius.ivan@yahoo.com; claudiu.ivan@gmail.com;

Naţionalitate

Română

Data naşterii

18.10.1977

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului

2004 – 2006; august 2007- prezent
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1,
Bucureşti

• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Management cercetare sociala
Expert
Gestionare şi coordonare cercetări sociologice pentru obţinerea de date sociale ca suport al
procesului de elaborare al politicilor publice, elaborare de strategii comunicaţionale pentru
susţinere politici publice, evaluare programe sociale guvernamentale, diagnoză pentru
recalibrarea relaţiilor publice ale unor instituţii publice, elaborare studii de evaluare a funcţionării
administraţiei publice.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

Martie – iulie 2008
Institului Naţional de Administraţie
Certificat de absolvent al unor module de formare pentru poziţia de manager public:
• Managementul instrumentelor structurale;
• Politici publice;
• Bazele administraţiei publice;
• Managementul funcţiei publice;
• Managementul resurselor umane;
• Instituţii europene şi negociere;
• Management financiar.
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• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

Septembrie 2006 – iulie 2007
Facultatea de Sociologie a Universităţii Catolice din Leuven, Belgia (universitate situată în
primele 150 de universtăţi din lume)
Diplomă de master în „Analiza politicilor sociale prin metode statistice avansate”.
• Analiza politicilor publice;
• Economie;
• Statitistica socială – module introductive;
• Statistica sociala – module de analiza avansata;
• Politici sociale;
• Analiza comparata a politicilor sociale;
• Dezvoltare sociala;
• Politici ale pieţei muncii;
• Instrumente de audit instituţional;
• Evaluarea politicilor sociale;
• Alte cursuri si prelegeri privind mecansimele de functionare ale Uniunii Europene.

• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

2001 - 2003
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice
Diplomă de master în „Guvernare şi Dezvoltare Instituţională”
• Introducere în politici publice;
• Management organizaţional;
• Dezvoltare socială;
• Sociologia organizaţiilor;
• Evaluare politici sociale.

• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

2001 - 2003
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

1997 - 2001
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Secţia Sociologie, Universitatea din Bucureşti

• Data (de la – până la)
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate

2003 - prezent
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Secţia Sociologie, Universitatea din Bucureşti

Diplomă de master în „Comunicare şi opinie publică”
• Design campanie comunicaţională;
• Analiză de discurs;
• Sociologia comunicării;
• Sondaje de opinie;
• Comunicare de masă.

Licenţă în Sociologie
• Metode şi tehnici de cercetare sociologică;
• Sociologie generală;
• Demografie;
• Economie;
• Comunicare socială;
• Politici sociale;
• Sociologie.

Doctorand
Tema lucrării de doctorat: „Mecanisme sociologice ale implementării politicilor publice în
România. Studiu de caz: egalitatea de şansă în educaţie şi acces la status ocupaţional”.
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ABILITĂŢI PERSONALE ŞI
COMPETENŢE

LIMBA MATERNĂ

Română

LIMBI STRĂINE
Limba engleza
• Citit
• Scris
• Vorbit
Limba germana
• Citit
• Scris
• Vorbit

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE DE
UTILIZARE A COMPUTERULUI

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

PERMIS AUTO
PREMII OBŢINUTE,
LUCRĂRI PUBLICATE

Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine

Începător
Începător
Începător
• Spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte care au
presupus munca în echipă (în calitate de membru al unor organizaţii publice sau private, ca
student în străinătate, la locul de muncă actual, ca cercetător, etc.);
• Comunicabilitate şi adaptare socială, competenţe dobândite ca urmare a interacţiuniii
directe cu oameni din diverse medii sociale prin aplicarea a sute de chestionare şi interviuri
sociologice, a participării la o multitudine de acţiunii sociale în cadrul unor ONG-uri, etc.;
• Capacitatea de a obţine date necesare finalizării proiectelor în care sutn implicat graţie
dezvoltării unei reţele extinse de contacte personale cu competenţe deosebite şi expertiză
în domenii diverse (sistemul public, privat, ONG-uri, mediul academic din ţară şi din
străinătate).
Foarte bun management al echipei – experienţă dobândită ca urmare a gestionării de multiple
proiecte în cadrul unor organizaţii publice sau private.

• P.C. (Windows 9x – XP, Microsoft Office-Word, Excel, Power Point, Internet);
• SPSS, STATA – abilitate dobândită ca urmare a experienţei în gestionarea de multiple
cercetări sociale (peste 30 de proiecte de cercetare majore în care am fost implicat direct) şi
graţie studiilor şi specializărilor din străinătate;
• Corel;
• Coordonare sondaje de opinie sociologice şi abilităţi de analiză statistică avansată a datelor
sociale (analiză de regresie multuiplă, analiză de regresie logistică, analiză cluster, analiză
pentru tratarea non-răspunsurilor, analiză multilevel, latent class analysis), 5 ani de
experienţă în gestionare de cercetări sociale.
• Abilităţi şi competenţe de organizare şi gestionare cercetări sociologice prin metode
cantitative (sondaje de opinie, analiză de conţinut a documentelor sociale, etc).
• Abilităţi şi competenţe de cercetare socială prin metode sociologice calitative (moderare
focus-grup, interviuri individuale de profunzime, etc)
Categoria B
• Premiul I obţinut în cadrul Programului Open Society Fellows organizat de Fundaţia Soros
România - competiţia de lucrări cu tema "Fenomenul migraţiei în România" - cu o lucrare
privind determinanţii deciziei de întoarcere în ţara de origine a emigranţilor români din Italia
şi Spania şi profilul acestora.
• Capitol „Absenteism electoral în România” în cartea Alegeri 2008, Editura Polirom, 2009.
• Capitol „Partide şi electorat în 2008: deplasări de voturi” (scris împreună cu Georgiana
Ivan) în cartea Alegeri 2008, Editura Polirom, 2009.
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