Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Elena Trifan
Sapte Drumuri, nr 16, Bucharest (România)
+40766552871
trifan.elena@gmail.com
Sexul Feminin | Data naşterii 09/05/1989 | Naţionalitatea Romana

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1 Oct 13–Prezent

Doctor în Sociologie
SNSPA, București (România)

1 Apr 15–1 Iul 15

Bursă de mobilitate doctorală
University of Perugia, Perugia (Italia)

25 Iul 13–8 Aug 13

Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and
Comparative Folklore of the Balkans
University of Ioannina, Ioannina (Grecia)

1 Oct 11–1 Iun 13

Diplomă de Master în Antropologie
SNSPA, Bucharest (România)
Social Anthropology, Economic Anthropology, Material Culture, Poltical Anthropology, Anthropology of
Alimentation

1 Oct 08–1 Iul 11

Diplomă de licență în Sociologie
SNSPA, Bucharest (România)
Sociology, Political Science, Anthropology

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1 Nov 15–Prezent

Asistent universitar (post vacant)
SNSPA, Bucuresti (România)
- organizarea seminarelor în cadrul cursurilor de Concepte Fundamentale în Sociologie și Introducere
în Antropologie pentru ciclul licență
- organizarea seminarelor în cadrul cursului Antropologia Muncii pentru ciclul de master.

1 Nov 15–30 Apr 16

Sociolog
Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (MAIE), București (România)
▪ conceperea metodologiei de cercetare ce are drept obiectiv identificarea nevoii rezidenților de
locuire, de petrecere a timpului liber si a optiunilor cultural-educative necesare;
▪ moderarea focus – grupurilor
▪ coordonarea echipei de voluntari pentru cercetarea cantitativă;
▪ interpretarea datelor;
▪ generarea unui raport de cercetare;
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1 Nov 14–1 Ian 15

Elena Trifan

Cercetător
Center for Urban and Regional Sociology, Bucharest (România)
Conducting focus-groups in the project „Youth in Romania" http://www.fes.ro/media/2014_news/Raport-FES-Tiner...

1 Apr 11–1 Iun 13

Monitorizare Media
Active Watch - Media Monitoring Agency
Calea Plevnei, 98, Bucuresti (România)
http://www.activewatch.ro
Monitoring TV-shows, newspapers and advertisements in the project Altfem regarding the image of
women in Romanian media.
Media monitoring in the project "Local and Parliamentary Elections 2012"
Collaboration in the development of the final report in the project "Local and Parliamentary Elections
2012"
Tipul sau sectorul de activitate ONG

1 Apr 13–1 Iun 13

Cercetător
FUNDATIA DESIRE pentru Deschidere si Reflexie Sociala,, Cluj-Napoca (România)
Conducting interviews in Calarași County with members of Roma communities in urban and rural
settings.
Colaboration in construction of final report.

1 Feb 12–1 Iul 13

Cercetător
SNSPA
Povernei, nr 4-6, Bucharest (România)
Conducting interviews with representatives of local government; Conducting interviews with
representatives of the Roma community; Conducting interviews with NGO representatives which have
projects regarding the Roma minority.
Construction of the research instrument: a questionnaire about the education law; Coordinating the
team of survey operators.
Coordination of MA students in the annual fieldwork of the Anthropology Master of 2013. The research
focused on Obor district of Calarași.
Tipul sau sectorul de activitate Social Research

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C2

C1

C1

C1

C1

spaniolă

B2

B2

B1

B1

B2

franceză

B1

B1

A1

A2

A1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Abilități bune de comunicare dobândite prin moderare de Focus Groupuri și interviuri.
Competențe de vorbit în public antrenate prin participarea în conferințe naționale și internaționale.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Elena Trifan

Abilități de a coordona echipe obținute prin coordonarea echipelor de voluntari în diferite proiecte
derulate în cadrul Departamentului de Sociologie.
Bune abilități de organizare consolidate prin participarea în echipa de organizare a conferințelor
Societății Antropologilor Sociali și Culturale.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competențe de cercetare: abilitatea de a defini o problemă și o întrebare de cerceetare, a face
designul unui studiu pentru a găsi răspunsurile, de a folosi instrumentele potrivite, de a
analiza datele și de a raporta, în scris și verbal rezultatele obținute, și de a face sugestii pe baza
rezultatelor obținute.
Abilități analitice, de a rezolva probleme, gândire critică, și abilitatea de a analiza, sintetiza și
interpreta informații.
Abilitați de înțelegere interculturale, în special în ceea ce privește rasa, etnia sau genul.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

„A self-made panacea: deconstructing the perfect self in personal development practices in
Bucharest" presented in the panel Narratives on agency, well-being and everyday lives in real and
imagined societies, at SIEF2015 12th Congress: Zagreb, Croatia. 21-25 June 2015
„How to become a better version of yourself: (re)construction of self-developed individuals in
Bucharest" presented in the panel Re-embedding the market economy: innovation, legacy, and
techniques of intimate sociality after socialism, at the 13th EASA (European Association of Social
Anthropologists) Biennial Conference
„For a better version of yourself: an ethnography of a personal development group in Bucharest"
presented in the panel "Person, recognition and technologies of the self" in the 10th Annual
Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology
Part of the Romanian organizing committee for the Bucharest edition of the 11th International "Border
Crossings" Student Conference 25- 28 April 2013, Bucharest, Romania "Border Crossings and
experiencing transitions: On Border Anthropology and Anthropological Nomadism"
Part of the organizing committee of the 8th, 9th and 10th Annual Conference of the Romanian Society
for Social and Cultural Anthropology (SASC).

Publicaţii

Coauthor of the chapter "Calarasi" in "Marginalizarea socio-teritorială a comunitatilor de romi din
Romania. Studii de caz în judetele Alba, Arad, Calarasi, Dolj si Iasi". Enikő Vincze (ed.) si Iulia-Elena
Hossu (ed.). Editura Fundatiei pentru Studii Europene, colectia Studii Culturale 13, 2014;
Author of the article „Coaching and personal development: the construction of the self in a community
of practice in Bucharest", Romanian Journal of Poltics and Society, october 2015
Coauthor of the article "Ecologia, antreprenoarea si ciorba: impactul politicilor conservationiste asupra
locuitorilor din Delta Dunarii which appeared in the volume "La masa cu oamenii Deltei. O
cartografiere a practicilor gastronomice" coordinated by Monica Stroe and Bogdan Iancu, Bucharest:
Coresi, 2012.
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