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1. Studii universitare (licență și masterat) 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior și 

facultatea 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1.  

Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați, Facultatea de Ştiințe Economice 

și Administrative,  

Economie, 

specializarea 

Tranzacții 

internaționale 

2001-2005 
Economist 

licențiat 

2. 
Universitatea „Danubius” din Galați, 

Facultatea de Ştiințe Economice,  

Finanțe, 

programul de 

studii 

Management 

Financiar Public 

și Privat 

2007-2010 

Master în 

domeniul Finanțe, 

programul de 

studii Management 

Financiar Public și 

Privat  

3.     

 

2. Studii de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific 

acordat 

1.  
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Şcoala 

Doctorală de Economie 
Marketing 2010-2014 

Doctor în 

marketing 

2.     

 

 

3. Standarde minimale de ocupare a posturilor didactice. Realizările profesional-ştiinţifice 

Calitatea activităţilor didactice/profesionale 
Din PROPUNEREA DE DEZVOLTARE A 

CARIEREI UNIVERSITARE 

I. CĂRŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE, 

CĂRŢI PUBLICATE (altele decât cursuri) 

 carte-capitole publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS sau, 

 carte publicata în alte edituri(cu ISBN) sau, 

 carte publicata pe portaluri electronice sau, 

 dicţionar sau, 

Carte publicată în alte edituri cu ISBN, la Editura Zigotto, 

Galați (Motive simbolice, instrumentale si afective in 

modelarea deciziei de achizitie a unui autoturism - 

Monografie - 2015, Mădălina Bălău,  ISBN 978-606-669-

164-2). 

 

În viitorul apropiat voi avea în vedere publicarea unor cărţi 



 traducere la edituri internaţionale: 

 Publicarea în limba engleză a unei cărți bazată pe rezulatele 

cercetării doctorale (Symbolic, instrumental and affective 

motives in Romanian car buyers – propunere spre publicare 

la editura Lambert Academic Publishing). 

realizarea demersurilor de creştere a vizibilităţii la nivel național 

și internaţional pentru a obţine citări în articole şi cărţi publicate 

la nivel naţional și internațional. 

II. PUBLICAŢII DIDACTICE 

 curs editat în editură recunoscută CNCSIS 

sau, 

 curs publicat pe portaluri electronice sau, 

 culegere de probleme/teste/exerciţii/studii de 

caz, publicate. 

Marketing (2015) – Mădălina Bălău, format electronic; 

Tehnica negocierilor în afaceri – note de curs (2015) – Bălău 

Mădălina, format electronic.   

International marketing – course notes (2015) – Bălău 

Mădălina, format electronic, note de curs în limba engleză 

Pentru acest an îmi propun reactualizarea suporturilor de curs 

deja existente, prin redactarea unor capitole care vor fi 

distribuite studenților prin platforma online și crearea de 

suporturi de curs în format tipărit cu ISBN la o editură 

recunoscută CNCSIS pentru disciplina Comportamentul 

consumatorului. 

III. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE 

 Modernizarea tehnologiei de predare (curs 

prezentat Power Point, integral pe un 

semestru) 

 sau 

 Elaborarea de aplicaţii didactice virtuale 

noi (curs / lucrări de laborator sau seminar 

/evaluări formative-pe platforma  e-learning) 

 sau 

 Asigurarea notelor de curs/aplicaţii 

(seminar, laborator şi proiect – integral pe un 

semestru) pe suport electronic 

 sau 

 Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Elaborarea de aplicaţii didactice virtuale noi pe platforma  

Danubius Online, pentru disciplinele Marketing, Marketing 

internațional, Tehnica negocierilor de turism, 

Comportamentul concumatorului, grupate într-o culegere de 

studii de caz și aplicații.   

IV. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 

 articol în revistă cu referenţi şi colective 

editoriale internaţionale(revistă indexată ISI 

sau BDI ) sau, 

 articol în revistă naţională de specialitate 

recunoscută CNCSIS sau, 

 articol în alte reviste de specialitate din 

străinătate sau, 

 articol în alte reviste de specialitate din tară. 

Am publicat 6 articole ştiinţifice în reviste indexate și cotate 

BDI precum EuroEconomica și Acta Universitatis Danubius. 

Œconomica. 

Am publicat de asemenea 2 articole în volumele conferinţelor 

naţionale şi internaţionale la care am participat. 

 

Voi avea în vedere publicarea de articole ştiinţifice în reviste 

indexate și cotate ISI și BDI, precum Amfiteatru Economic, 

European Journal of Marketing. 

V. LUCRĂRI PREZENTATE 

 lucrare ştiiţifică prezentată oral şi publicată 

în volum la conferinţă organizate de 

instituţii/asociaţii europene/asociaţii 

naţionale din străinătate sau, 

 lucrare ştiiţifică prezentată oral şi publicată 

în volum la conferinţă internaţională 

organizate în România sau, 

 lucrare ştiiţifică prezentată poster la 

Am participat la 1 conferinţă internaţională organizată în 

străinătate (Olanda), 2 cursuri doctorale în străinătate 

(Norvegia), un workshop în Italia, 3 conferințe internaționale 

organizate în România (Galați) și 1 seminar doctoral național 

organizate în România, la Iași. 

 

 

 

 



conferinţă internaţională organizate în 

România. 

VI.RECUNOAȘTEREA  PRESTIGIULUI  

PERSONAL ȘI PROFESIONAL 

 Preocupare pentru perfecţionarea 

academică 

 Competenţă didactică 

 Prestaţia academică în calitatea de  cadrul 

didactic (limbaj adecvat, comunicarea cu 

studenţii, deschiderea la nou) 

 Prestigiul în rândul studenţilor 

 Prestigiul în rândul colegilor 

Activitatea de cercetare am desfășurat-o în cadrul a trei 

proiecte demonstrând capacitatea de a lucra ca membru în 

proiecte de cercetare-dezvoltare; începând cu anul 2011 sunt 

Secretary Editor la revista recunoscută CNCSIS  B+, 

EuroEconomica, revistă internaţională, publicată bi-anual de 

Universitatea "Danubius" din Galaţi, ISSN- 1582-8859. Revista 

este indexată în baze de date internaţionale: Repec, EBSCO, 

DOAJ, Genamics Journals. 

În urma selecției organizate pentru desfășurarea mobilităților 

SEE am câștigat concursul fiind beneficiara unei mobilități 

desfășurate la Universitatea din Liechtenstein, Vaduz, 

Liechtenstein. Stagiul de formare SEE s-a desfășurat în cadrul 

evenimentului International Training Days  (23-25 martie 

2015) , a vizat calitatea de coordonator Erasmus și schimbul de 

experiență realizat prin intermediul unui job shadowing. 

De asemenea, în ianuarie 2014 am câștigat un grant SEE pentru 

Vizită Pregătitoare în vederea participării la Seminarul Contact 

organizat de către SIU – Norvegian Center for International 

Cooperation in Education, la Oslo în perioada 03-04.02.2014. 

Cu această ocazie, am stabilit legături de colaborare cu 

Universitatea din Tromso, Norvegia și ulterior am încheiat un 

Acord bilaterat Erasmus +. 

VII. MANAGEMENT ACADEMIC 

 Membru în colectivul de întocmire a 

dosarului de autorizare/acreditare (în anul 

evaluat) a instituției /  a unui program de 

studiu 

 sau 

 Membru în comisie de lucru la nivel 

universitate/ facultate/ catedră-departament. 

 sau 

 Membru al comitetului de organizare al unei 

manifestări ştiinţifice naţionale 

(conferinţă/congres), organizată de 

asociaţii/organizaţii/instituţii ştiinţifice. 

 sau 

 Membru al comitetului de organizare al unei 

manifestări ştiinţifice (seminar, simpozion, 

workshop, şcoala de vară etc.), organizată de 

asociaţii/organizaţii/instituţii ştiinţifice. 

 sau 

 Membru în echipa de organizare sesiune 

ştiinţifică studenţească în facultate, catedră. 

În perioada ultimilor ani am fost membră în: 

 Comisiile de selecție a beneficiarilor pentru mobilități 

studențești Erasmus+ și SEE (2013-2015). 

 Comisia de Comisia de echivalare/ recunoaștere a 

creditelor transferabile (2013-2015). 

 Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică 

în Dezvoltare Durabilă (DiSEDD) 

 Coordonator Erasmus pentru Facultatea de Ştiințe 

Economice (2013-prezent) Universitatea „Danubius”, 

Galaţi. 

 Membru în consiliul departamentului (2015). 

 

         Candidat, 

 

 

                                          Mădălina Bălău 

 


