DOINA GAVRILOV
Student Doctorand

PROFIL

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Sunt o persoană creativă și pozitivă.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Caut să îmi dezvolt si îmbunătățesc

2017 - prezent

competențele.

Studii doctorale în Știintele Politice

CONTACT

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
2015 - 2017
Studii de masterat în Relații Internaționale și Integrare Europeană

E-Mail
doina.gavrilov@yahoo.com

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova
2015 - 2017

Telefon

Studii de licență în Relații Internationale, Științe Politice și Administrative

+40 734 797 242
Social media

CURSURI

linkedin.com/in/doinagavrilov

Hertie School, Universitatea de Guvernanță din Berlin

spidd.academia.edu/DoinaGavrilov

05.2020 – 07.2020

researchgate.net/profile/Gavrilov_Doina

Introduction to Teaching in Higher Education

HOBBI-URI

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Pictură
Scriere poezii

The Hall News – Scriitor
02.2020 – prezent
Responsabilități: Scriere acticole

Actorie
Citit
Sport

Nislo Research Company – Colaborator de cercetare
11.2018 – prezent
Responsabilități: Analiza diferitor subiecte din științele politice, relațiile
internaționale și sociologie; elaborarea de eseuri și rapoarte în limitele
subiectelor de cercetare.

SC Efficience Tehnologie / Rue de la Paye – Gestionar de plăți
11.2018 – 01.2019
Responsabilități: Analiza bunei aplicări a dreptului muncii în companiile
franceze; informarea acestora în privința schimbării legislației muncii;
verificarea fluturașilor de salariu elaborate de catre angajator și gradul de
conformare la legislație; apărarea intereselor angajatilor în urma angajării,
concedierii sau demisionării; ajutara angajatorului să se conformeze
legislației muncii.
Consiliul Concurenței din România – Internship
02.2018 – 04.2018
Responsabilități: Unrmărirea și centralizarea informațiilor privind procesul
legislativ din Parliamentul României; elaborarea de protocoale de
colaborare; arhivarea documentelor.
NATO Studies Center – Internship
09.2016 – 01.2018
Responsabilități: Organizare evenimente (Bucharest Security Conference);
scriere comunicate de presă.
Centrul de Studii Europene – Internship
01.2016 – 04.2016
Responsabilități: Analiza modului de funcționare a Școlii Naționale de
Științe Politice și Administrative Studies; identificarea punctelor slabe și
forte; crearea de broșuri pentru promovarea programelor de masterat.
Grupul Avansat de Studii În Relațiile Internaționale – Voluntar
11.2015 – 06.2016
Responsabilități: Colecatera de informații și crearea unei baze de date
despre cercetătorii marocani; elaborarea fișelor de lectură pentru cartea
"Imagined Communities" scrisă de Benedict Anderson.

PUBLICAȚII
2018
✓

"Coalition of states for influence in the European Council. Brexit- a
step towards decisional balance in the European Council?" în Open
Political Science, vol.1, pp.124-130

2019
✓

"Europeanization of Turkey and the Long Way to EU Membership", în
International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 86,
SciPress Ltd, Switzerland, pp.1-9

✓

"Competition Policy and its impact on society", în Revista Universitara
de Sociologie, Year XV, no.1, pp. 202- 214

✓

"The Spillover Effect of the EU Economy on the Culture", în
International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol.87,
SciPress, Switzerland, pp. 23-31

2020
✓

"Positivism- from weaknesses to new openings",
Universitara de Sociologie XVI, no.1, pp. 151-166

în

Revista

CONFERINȚE
Conferința ICCONSS 2 din Rethymno, Grecia
15.06.2018 – 16.06.2018
Articolul prezentat: "Factors of influence and solutions to the crises
affecting the European Union cultural and economic policies”
Mediatorul sesiunii "Global Crisis and Policy-Making”.
Fifteenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences,
Atena, Grecia
21.07.2020 - 22.07.2020
Articolul prezentat: "Economics and its social impact, from increasing
competition to consumer confidence"

PROIECTE
Violență și moralitate în procesul de definire a comunităților politice
11.2015 - 06.2016
Activitate: colectarea datelor; întâlniri de grup; elaborare fișe de lectură
pentru cărți.
Evoluția școlii doctorale și a cercetării în științele politice din cadrul
SNSPA
11.2017 - 02.2018
Activitate: adresa și colecta interviuri de la alumnii școlii doctorale a
SNSPA; intervieva un coordonator de doctorat din cadrul SNSPA; analiza
informațiilor obșinute din interviuri; identificarea elementelor comune
între respondenți; scrierea unui capitol despre activitatea școlii doctorale a
SNSPA, posibile îmbunătățiri, evoluții și perspective de viitor.

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
✓
✓
✓
✓

Cunoștințe profunde despre UE și alte organizații internaționale cu rol
important în relațiile internaționale
Găsirea informațiilor pentru a formula argumente și prezenta dovezi
Indentificarea relațiilor complexe dintre diferite evenimente și date
specifice
Rezolvarea problemelor într-o manieră non-dicriminatorie și nonconflictuală bazată pe negociere și dialog

ABILITĂȚI SOFTWARE
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop

LIMBI CUNOSCUTE
Engleză
Franceză
Rusă
Română

CERTIFICARI LINGVISTICE
Interact
01.2015 – 03.2015
Le français des affaires

