Universitatea Ecologică din Bucureşti
Facultatea de Științele Comunicării
Departamentul de Științele Comunicării
Poziţia postului:13
Disciplinele postului:
Domeniul de competenţă: Comunicare nonverbală, Fundamentele mass-media, Medierea și profesia de mediator

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de lector
publicat Monitorul Oficial al României nr.1628 / 29 XI 2016
Candidat: Dărvășan Cornel Pavel
Data naşterii: 30.06.1975
Funcţia actuală : director, revista Legal Point
Instituţia: Universul Juridic
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Universitatea din București

Domeniul

2. Studiile de doctorat
Nr. Instituţia organizatoare de
crt. doctorat
1.
Universitatea
de
Vest,
Timișoara

Domeniul

teologie

științe filologice

Perioada
19962000

Perioada
20022009

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
Programe postdoctorale art.172 alin (1) lit. c (durata minimum 1 an)
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
crt.
4. Grade didactice / profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
1.
2.

Institutul Teologic Adventist
Cernica
Universitatea Emanuel, Oradea

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Domeniul
filologie
filologie

Perioada
20032004
20102013

Titlul acordat
Licențiat

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

Titlul acordat

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Asistent universitar
Lector

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului
de a îndruma studenţi sau
tineri cercetători şi
competenţele didactice ale
candidatului

Capacitatea candidatului
de a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

- Studiul interdisciplinar ,,Păcatul și pocăința în limba și cultura
românească’’ este abordarea în pionierat a conceptului de păcat
în lingvistica actuală, cu toate valențele lui și poate reprezenta un
suport practic de pornire în cercetări ulterioare a subiectelor care
țin de axiologia și morala creștină.

Din caracterizările foștilor studenți și profesori am capacitatea de
a coordona și de a avea autoritate prin competență în relația cu
studenții, de fiecare dată calificativele de evaluare au fost
maxime, atât la Institului Teologic Adventist cât și la
Universitatea Emanuel din Oradea.
Articolele și lucrarea de doctorat dovedesc faptul că inițierea,
susținerea și evaluarea unor cursuri noi privind strategii de
comunicare și elemente de comunicare nonverbale în massmedia sunt reprezentative. Nu am participat până acum la vreun
proiect de dezvoltare în calitate de trainer, doar am pus pe
picioare de la 0, o televiziune regională (West Tv Arad), o
televiziune online (Light Channel Tv) și în prezent conduc o
revistă prestigioasă de cultură juridică într-o echipă competentă
(Legal Point) și, de asemenea sunt directorul general al unei
televiziuni în formare (A7tv). Ceea ce sugerează capacitatea de a
lucra în proiecte de cercetare-dezvoltare

6. Îndeplinirea standardelor universităţii.
Cerinţa legală
Deţinerea diplomei de doctor
Minimum 5 lucrări, din care o lucrare apărută
în publicaţii cotate ISI sau în alte sisteme de
evaluare

Dovada îndeplinirii cerinţei legale
Diploma de doctor în științe filologice, ca
urmare a susținerii tezei de doctorat și în baza
Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și
Tineretului nr. 4698 din 14.08.2009
1. ,,Păcatul și pocăința în limba și cultura
românească’’, Editura Universității
Aurel Vlaicu, Arad, 2010.
2. Introducere în axiologia și morala
creștină – articol în THEOLOGICA,
Studii teologice și religioase, Editura
Institutului Teologic Adventist,
Cernica, 2005, p. 37-71.
3. ,,Păcatul’’ la marii clasici: Eminescu,
Creangă, Caragiale, Slavici – articol în
THEORHEMA, Vol. 4, nr. 1, 2009, ISSN
1842-0613, revista de studii biblice,
teoloice și de religie a Facultății de
Teologie a Institutului Teologic
Adventist, Editura Institutul Teologic
Adventist, Cernica, p. 67-94.
4. Sărbători precreștine în creștinismul
contemporan, articol în Literature

between Convenience and Challenge,
General Editors Ramona Simuț,
Sebastian Chirimbu, Emanuel
University Press, Proceedings of the
Annual Philological Conference,
Emanuel University of Oradea, Second
Edition, Oradea, May 13, 2011, p.
105-120.
5. Comunicarea conceptelor creștine în
societate. Strategii și paradigme.
Carte în curs de apariție la Editura Pro
Universitaria.
Minimum un volum de specialitate, publicat
în editură recunoscută la nivel naţional

,,Păcatul și pocăința în limba și cultura
românească’’, Editura Universității
Aurel Vlaicu, Arad, 2010.

Participarea în colectivul de elaborare a cel
puţin un grant sau proiect de cercetare

Data
Semnătura candidatului:

