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Etapa

Activitati

Rezultate livrate

A. 3.1 – Realizarea unui manuscris submis la un
jurnal ISI

Etapa 3:
Diseminare
(Continuare din
2019)

A. 3.2. Realizarea unui manuscris referitor la politici
publice submis la un jurnal peer-reviewed





A 3.3. Prezentarea rezultatelor si obtinerea
feedback-ului la o conferinta/ intalnire pe tema
politicilor sociale



Un manuscris submis la o revista ISI
Un manuscris referitor la politici
publice submis la un jurnal peerreviewed
Prezentarea rezultatelor si obtinerea
feedback-ului la o conferinta/
intalnire pe tema politicilor sociale
O intalniri de management de proiect

A.3.4. Desfasurarea unei intalniri dedicate exclusiv
managementului de proiect

Activitățile de diseminare a rezultatelor preliminare și-au propus obținerea feedback-ului de la diferite comunități
științifice/ profesionale, verificarea ipotezelor generate și revizuirea procesului de culegere și interpretare a
datelor. Ele au inceput in anul 2019. Secțiunea următoare va prezenta stadiul de realizare a activităților propuse
in Etapa 3 (Ianuarie-Aprilie 2020).

A. 3.1 – Realizarea unui manuscris submis la o revista ISI
Maria-Carmen Pantea a submis manuscrisul ‘A new elite? Higher education as seen through the lens of young
people working in innovative technologies in Romania’
A. 3.2. Realizarea unui manuscris referitor la politici publice submis la un jurnal peer-reviewed
Pantea, M.C. (2019) "Perceived reasons for pursuing vocational education and training among young people in
Romania’. Journal of Vocational Education & Training. 72(1): 136-156.
Pantea, M.C. (IFirst) "Parents as gatekeepers? An indirect account on the image of vocational education in
historical context" Journal of Family History. https://doi.org/10.1177/0363199019895995
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A 3.3. Prezentarea rezultatelor si obtinerea feedback-ului la o conferinta/ intalnire pe tema politicilor
sociale

Maria-Carmen Pantea si Gonzague Isirabahenda au propus prezentarea ‘Instilling compliance. A critical
theory perspective of call center work’ la conferinta Thirty Years of Capitalist Transformations in Central and
Eastern Europe: Inequalities and Social Resistance, organizata de Institutul pentru Solidaritate Socială si
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii ‘Babes Bolyai’. Din cauza pandemiei, conferinta a
fost amanita pentru Septembrie 2020.
Gonzague Isirabahenda a propus prezentarea ‘They would not make it: overeducated employees of the call
center industry in Romania’ la conferinta Work, Employment and Society: Connectedness, activism and dignity
at work, titlul prezentarii. Evenimentul a fost amanat pentru 2021 din cauza pandemiei.

A.3.4. Desfasurarea unei intalniri dedicate exclusiv managementului de proiect
In 13.01.2020 a avut loc o intalnire dedicata exclusiv managementului de proiect.


În plus, au fost derulate alte câteva activități.
Alina Silian a continuat participarea la programul FUTURE - Construiește cu pasiune al ReImagine Education,
ediția Office Depot (Cluj Napoca, 8 Ianuarie si 19 Februarie). Programul a inclus (i) o sesiune de training
împreună cu angajatori pentru a înțelege nevoile de pe piața muncii în ceea ce privește tinerii care se angajează
la primul loc de muncă; (ii) o sesiune de training axată pe noi metode de predare; (iii) o sesiune de training
furnizată de compania Office Depot adresată cadrelor didactice din program. Programul s-a adresat cadrelor
didactice din învățământul superior și studenților.
Alina Silian a participat la workshop-ul ‘Karl Polanyi and the New Deal: Can lessons be drawn for the Green
New Deal?’ sustinut de prof. Gareth Dale de la Brunel University. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de
Sociologie si Asistenta Sociala si Facultatea de Studii Europene a UBB in parteneriat cu Casa Tranzit Cluj (31
Februarie 2020).
Alina Silian a urmarit webinariile "Program Evaluation with NVivo: Effective strategies for integrating and
analyzing qualitative data” (12 martie 2020) si "What's new in NVivo" (25.03.20), organizate de QSR
International.
Gonzague Isirabahenda a participat la webinar-ul ‘How to write your PhD thesis’, organizat de James Hayton’s
PhD Academy (Marie, 2020).
Gonzague Isirabahenda a participat la webinar-ul ‘Staying well during your PhD, postdoc or research career’
organizat de Digital Health Cooperative Research Centre (DHCRC), Australia prezentat de Dr. Melanie Haines,
Education Manager (Ianuare 2020).
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Gonzague Isirabahenda a participat la cursul de public speaking ‘Introducere In Arta Comunicarii Cu Impact’
organizat de Allan Kleynhans la Cluj Napoca (Februarie 2020).
Gonzague Isirabahenda a urmarit Cursul online - Web of Science Group ‘Totul despre EndNote Online’,
organizat de Clarivate Analytics Company (Februarie 2020).
Maria-Carmen Pantea a urmat cursul online Shaping Work of the Future al MITx. Cursul, cu o durata de opt
saptamani a inclus prelegeri ale profesorilor de la MIT si ale partenerilor cursului, de la World Economic Forum si
Organizatia Internationala a Muncii. Cursul, aflat la a sasea editie, a dezbatut teme precum îmbunătătirea calitatii
locurilor de muncă, reducerea inegalitatilor de venit, un studiu de caz referitor la filosofia inovatoare a
managementului Optimax Systems, Inc și o discuție despre crearea unui nou contract social.
Maria-Carmen Pantea a participat online la Spotlight Session - The Challenges Facing Young People
Today, organizat de The Duke of Edinburgh's International Award Foundation (5.03.2020) si la Asia
Global Institute Webinar - The Economic Challenges of the Coronavirus Crisis (24.03.20). Webinarul a fost
realizat de Professor Zhiwu Chen, Director al Asia Global Institute (AGI), Chair Professor of Finance and Victor
and William Fung Professor in Economics, University of Hong Kong si de Alejandro T. Reyes, Director of
Knowledge Dissemination si visiting associate professor la Asia Global Institute.
Maria-Carmen Pantea a fost invitata sa faca parte din ET2020 working group network a Comisiei Europene.
Grupurile de lucru sunt concepute pentru a ajuta statele membre ale UE să abordeze provocările cheie cu care
se confruntă sistemele lor de educație și formare profesională, precum și prioritățile comune convenite la nivel
european.
Maria-Carmen Pantea a contribuit la revizuirea documentului concept pentru pregatirea ‘Youth Knowledge
Forum’ de catre EU-CoE Youth partnership. De asemenea, in calitate de membru al echipei editorial a European
Training Foundation (ETF), Maria-Carmen Pantea a contribuit la revizuirea unor manuscrise care vor fi publicate
in cartea ‘Understanding skills demand in a changing world’ (ETF, Torino, 2020).
Pe durata proiectului, Maria-Carmen Pantea a fost peer-review-er pentru Journal of Youth Studies,
Anthropology & Education Quarterly, Sociological Forum, Journal of Educational Change, Asian Journal of Social
Psychology, Emerging Adulthood, Humanities and Social Sciences si Sage Open.

Cluj Napoca, Aprilie 2020.
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