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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Daba-Buzoianu Corina  

Adresă Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl. 4, sc. 3, ap. 77, sector 1, Bucureşti 

Telefon 0721719739   

E-mail corina.buzoianu@comunicare.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 03/07/1983 
  

              
Experienţa profesională 

 

                                                     
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

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 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
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 

 
 Perioada 

 
Octombrie 2012-prezent 
Coordonator departamental ERASMUS FCRP  
 
1. Coordonarea programului ERASMUS în cadrul FCRP, prin derularea mobilităţilor dedicate 

studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice şi personaluluia dministrativ.  
2. Încheierea unor noi parteneriate şi identificarea unor noi acţiuni ăn cadrul programului ERASMUS.

  
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 
Educaţie 
 
 
Octombrie 2012-prezent 
Responsabil relaţii internaţionale FCRP 
 
1. Identificarea unor parteneri interinstituţionali pentru încheierea unor noi acorduri la nivel internaţional 
2. Organizarea conferinţei internaţionale Qualitative Research in Communication 
 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 
Educaţie 
 
 
Octombrie 2013-prezent 
Asistent universitar dr.  
 
Coordonarea seminariilor şi activităţi de tutoriat la disciplinele Analiza imaginii organizaţiilor, Gestionarea 
crizelor de imagine şi Imagologie.Imagologie istorică 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 
Educaţie 
 
Martie 2011-prezent 
Evaluator în cadrul comitetului ştiinţific al conferinţei internaţionale Strangers, Aliens and Foreigners, 
organizată anual în luna septembrie de către Inter-Disciplinary.Net, Oxford, Marea Britanie 
Evaluarea lucrărilor în vederea selecţiei pentru conferinţa internaţională Strangers, Aliens and Foreigners 
Inter-Disciplinary.Net, Oxford, Marea Britanie (colaborare) 
Activitate de evaluare a lucrărilor 
 
 
Octombrie 2009-Octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar drd.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de tutoriat şi coordonarea seminariilor la disciplinele Analiza imaginii organizaţiilor, Gestionarea 
crizelor de imagine şi Imagologie.Imagologie istorică 

mailto:corina.buzoianu@comunicare.ro


 

2/5 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                  Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Aprilie 2009-Octombrie 2009 
Cadru didactic asociat 
Activităţi de tutoriat şi coordonarea seminariilor la disciplina Imagologie.Imagologie istorică 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 
Educaţie 
 
Martie 2008-Martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Brand&PR Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea strategiei de brand, elaborarea planului de comunicare, planificarea acţiunilor media, 
elaborarea materialelor pentru presă, încheierea de parteneriate pentru promovare 

Numele şi adresa angajatorului Softwin Group 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

IT, software 
 

Perioada Octombrie 2007-Martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Specialist comunicare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contribuţie la elaborarea planurilor de comunicare pentru diviziile grupului, redactarea materialelor de 
promovare, redactarea materialelor media 

Numele şi adresa angajatorului Softwin Group 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT, software 
 

Perioada Septembrie 2006-Octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent comunicare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea materialelor pentru media, redactarea materialelor de promovare, implementarea planului de 
comunicare, organizarea conferinţelor de presă 

Numele şi adresa angajatorului Achelis&Partner Public Relations 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agenţie de comunicare şi relaţii publice 
 

Perioada Februarie 2004-Ianuarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent comunicare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale; stabilirea de parteneriate în vederea promovării 
Camerei Deputaţilor, redactarea materialelor pentru presă, organizarea de conferinţe internaţionale în 
domeniul promovării femeilor în politică şi în domeniul respectării drepturilor omului   

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul României, Camera Deputaţilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Public 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
 

Perioada 

 
 
Aprilie-Iunie 2011 
Stagiu de cercetare în cadrul mobilităţii internaţionale pentru doctoranzi 
Universitatea din Amsterdam, Facultatea de Studii Europene, Specializarea Imagologie 
 
Stagiu în cadrul cercetării pentru teza de dcotorat 
 
 
2010-2011 
Modul psihopedagogic 
Psihopedagogie, didactică, didactica specialităţii 
 
SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice 
 
Formare psihopedagogică 
 
 
Octombrie 2009-Septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul imaginii ca reprezentare mentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Şcoala Doctorală Filosofie şi Ştiinţele Comunicării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale  

 
Perioada 

 
2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria şi practica imaginii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, consorţiu între Universitatea Bucureşti şi Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii masterale 
 
 

Perioada Aprilie-Mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Şcolii de Comunicare Orange cu Aneta Bogdan 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare, Branding, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Training de 2 luni susţinut de Aneta Bogdan, Managing Partner Brandient 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Training în domeniul comunicării 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare, Relaţii Publice, Marketing, Analiza imaginii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
 
 
 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba spaniolă   C2  C1  B2  B2  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută prin participarea la conferinţe internaţionale 
- capacitate de a comunica uşor cu oamenii obţinută prin activitatea didactică  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de a organiza munca în echipă obţinută ca urmare a activităţii de coordonarea a activităţii de 
brand şi relaţii publice 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea sistemului de operare Microsoft Windows, a programelor din Microsoft Office 
 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Iniţiatorul proiectului de caritate Căsuţa cu copii şi implicarea în proiectul Speaker’s Arena, dedicat 
dezvoltării abilităţii tinerilor de a vorbi în public derulate în cadrul JCI Bucureşti 

  

Permis de conducere Categoria B obţinut în 2002 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexa 1 
 

Proiecte de cercetare 
 
 
 

1. Elemente de imagine şi identitate ale românilor în presa din România şi Europa 
Perioada: Iunie 2012-Mai 2014 
Finanţator: SNSPA-prin schema de minigranturi pentru tinerii cercetători 
Buget: 18,500 lei 
Rol în proiect: coordonator proiect 
Rezultate: o carte de autor, două articole în reviste internaţionale indexate în bazele de date recunoscute de MECTS, un articol în revistă 
naţională recunoscută de MECTS, un capitol în volum colectiv la editură internaţională, trei capitole cărţi la edituri naţionale recunoscute, 
şase participări la conferinţe internaţionale cu publicare, o participare la conferinţă naţională cu publicare. 
 
 

2. Dicţionar tematic de imagologie istorică românească. 1. Evul Mediu 
Perioada: 2007-2008 
Finanţator: Academia Română 
Buget: 1,600 lei 
Rol în proiect: membru în echipa de proiect 
Rezultate: conform cererii de finanţare 
 
 

3. Rolul şi locul Academiei Române în dezvoltarea ştiinţelor şi artelor. Imaginea Academiei Române în presa 
românească (1966-1918) 

Perioada: 2007-2008 
Finanţator: Academia Română 
Buget: 1,400 lei 
Rol în proiect: membru în echipa de proiect 
Rezultate: conform cererii de finanţare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


