
Veronica-Ionela Savu 

Cetățenie: română  Gen: Feminin  (+40) 763563833  veronica.somesan@yahoo.com  România   

06/2018 – 05/2019 – Cluj-Napoca, România 

EXPERT MONITORIZARE ȘI METODE – World Vision România

-gestionarea principalelor acțiuni implementate: organizarea de campanii de informare și
promovare a importanței educației în vederea
reducerii părăsirii timpurii a școlii; 
- contribuția la elaborarea activităților desfășurate prin proiect.
-coordonarea și evaluarea activităților experților de recrutare a grupului țintă.
-monitorizarea și supervizarea dosarelor beneficiarilor înscriși în grupul țintă.
-elaborarea împreună cu echipa tehnică a instrumentelor de lucru și a procedurilor aferente.
-coordonarea și scrierea tuturor metodologiilor din proiect

06/2018 – 02/2019 – Cluj-Napoca, România 

ASISTENT CERCETARE STIINȚIFICĂ – Universitatea Babeș-Bolyai

Proiect: ,,O Intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării Fumatului După Sarcină” finanțat
de Uniunea Executiva pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), 2017 - 2019
Atribuții:
-contribuție la dezvoltarea de instrumente de cercetare (ghid de interviu, chestionar și
formulare de consimțământ informat)
-contribuție la dezvoltarea procedurilor standard de implementare a proiectului
-inrolarea subiectilor în studiu pe parcursul proiectului, precum și monitorizarea și evaluarea
lor în perioada post-partum
-contribuție la implementarea activităților administrative ale proiectului
contribuție la activitățile de diseminare a proiectului 

2015 – 2019 – Cluj-Napoca, România 

CADRU DIDACTIC ASOCIAT – Universitatea Babeș-Bolyai

Responsabil de seminar la următoarele discipline: Introducere în Asistență Socială și
Deontologia profesiei (2015-2018), Devianță și Control Social (2015), Practica de specialitate
ID (2015 - 2019)

10/2015 – 10/2017 

ASISTENT DE CERCETARE – Centrul de Studiere a Populației, Universitatea Babeș-Bolyai

Proiect: Solidaritatea intergenerațională în contextul migrației pentru muncă în străinătate,
situația vârstnicilor rămași acasă
Finanțat de Uniunea Executiva pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), 2015 -2017 
- scriere de articole științifice

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:veronica.somesan@yahoo.com


- cercetare de teren
- realizare bază de date
- introducerea datelor în baza de date
- realizarea de instrumente de cercetare
Rezultate/Publicatii: 

Veronica Someșan, Mihaela Hărăguș, Elderly Needs and Support Received. Romanian
Journal of Population Studies, Volume X, Issue 1 (June 2016), Page 105-132
Veronica Someșan, Mihaela Hărăguș, Nevoile vârstnicilor și suportul primit. În Mureșan,
Földes (Coord.) (2016). Traiectorii familiale. România în context european. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Pag. 105-140. ISBN 978-606-37-0033
Földes, I. și Savu, V. (2018). Family Practices across Generations and National Borders.
Studia Universitas Sociologia, 63 (LXIII)
Hărăguș M., Földes I., Someșan (Savu) V. I. (2018).Older Parents in Romania as a
Resource for Their Migrant Adult Children. În Ducu, V., Nedelcu, M. şiTelegdi-Csetri, A.
(Eds.).Childhood and Parenting
in Transnational Settings. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 155
-173. DOI: 10.1007/978-3-319-90942-4

 
 

Cluj-Napoca  

01/2015 – 01/2017 

ASISTENT MANAGER / ASISTENT PROIECT – Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, Universitatea Babeș-Bolyai 

Proiect: Participation, Experiences and Empowerment of ROMA youth” (PEER, Grant
Agreement nr. JUST/2013/FRAC/AG/6230, proiect finanțat de Comisia Europeană, 2015-
2017

- asigurarea corespondeței și a comunicării dintre partenerii naționali și internaționali (12
parteneri internaționali)
- pregătirea și coordonarea întâlnirilor de proiect
- participarea la ședintele echipei 
- asigurarea de materiale pentru desfășurarea activităților cu copiii și tinerii din proiect
- realizarea rapoartelor financiare și narative pentru raportările către Comisia Europeana 

Cluj-Napoca

11/2013 – 10/2015 

ASISTENT SOCIAL – Asociația Filantropică Medical – Creștina Christiana

- organizarea și planificarea activităților de asistență socială
- identificarea cazurilor și evaluarea psiho-socială a situației beneficiarilor
- întocmirea dosarelor beneficiarilor proiectului (cerere de înscriere, contract de servicii, plan
de intervenție, acte justificative pentru dosar)
- reevaluarea situației beneficiarilor și completarea documentelor necesare la dosar o data la
6 luni
- consiliere socială 
- realizarea activităților de tip ,,academia părinților” 
- menținerea comunicării cu școala parteneră în proiect
- realizarea acitivităților de dezvoltare personală cu copiii implicați în proiect

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



 

Cluj-Napoca  

12/2014 – 03/2015 

OPERATOR CERCETARE CANTITATIVĂ – Fundația World Vision

- monitorizarea situației aplicării chestionarelor pe grupurile de interes din eșantion
- transmiterea situației statistice a introducerii chestionarelor oricând i se solicită de către cei
implicați în proiect
- participarea la întâlnirile echipei de proiect
- verificarea corectitudinii aplicării și completării chestionarelor în vederea validării acestora
 

Cluj-Napoca  

06/2014 – 10/2014 

ASISTENT SOCIAL – S.C Siab Development S.R.L

- organizarea și pregătirea activităților de asistență socială direcționate către beneficiarii
proiectului (persoane de etnie romă)
- identificarea cazurilor și completarea evaluărilor psiho-sociale
- pregătirea dosarelor beneficiarilor
- realizarea activităților de orientare profesională prin sesiuni de consiliere
 - centralizarea datelor pentru grupul țină și oferirea de informații către echipa de
management
 

Cluj-Napoca, România  

09/2015 – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România 

Studii doctorale – Școala Doctorală de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai

2013 – 2015 – Cluj-Napoca, România 

Diplomă de master – Asistența Socială în Spațiul Justiției, Probațiune și Mediere -
Facultatea de Sociologie și Asisten 

- munca cu persoane delincvente aflate în penitenciar sau în probațiune
- drept penal
- rezolvarea conflictelor prin mediere
- perspectiva cursului vieții

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ



2010 – 2013 – Cluj-Napoca, România 

Diplomă de licență în Asistența Socială – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,

- metode de asistență socială: individ și familie
- metode de asistență socială: grupuri, comunități
- devianță și control social
- reabilitarea infractorilor
- protecția copilului
- metode statistice în științele sociale

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNA 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS
Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZA C2 C2 B2 C1 C1

SPANIOLĂ C1 B1 A2 A2 A1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Competențe organizatorice

- bun coordonator și organizator 
- prioritizarea activităților și realizarea de sarcini multiple

Competențe de comunicare și interpersonale

- bune abilități de ascultare activă, asertivitate, empatie
- munca în echipă
 

COMPETENȚE LINGVISTICE

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE



Participări la conferințe

Aging Parents and Migrant Children. The Provision of Intergenerational Emotional
Support. Conferința Tinerilor Demografi, Praga, Cehia, 15 - 16 Februarie 2018. 
Intergenerational Solidarity: migrant children and elderly emotional support. Conferința
Internațională Anuală British Society for Population Studies, Liverpool, Marea Britanie, 6
- 8 Septembrie 2017.
Determinants of Loneliness among older adults with at least one child working
abroad. Conferința Internațională a Asociației Europene a Sociologilor - (Un)Making
Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Atena, Grecia, 29 August – 1
Septembrie 2017.
Rethinking loneliness. A quantitative study about determinants of loneliness among
older adults with at least one child working abroad. Conferința
Internațională “Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity”, Cluj-
Napoca, 7 -8 Iulie 2017.
Unmet needs of care and emotional support for the elderly. An intergenerational
perspective. Conferința Internațională a Societății Române de Sociologie, Sibiu, 29
Septembrie -  1 Octombrie 2016.

Publicații

I. Articole
Földes, I. și Savu, V. (2018). Family Practices across Generations and National Borders. Studia
Universitas Sociologia, 63 (LXIII)
Someșan (Savu), V., Hărăgus, M. (2016). Elderly Needs and Support Received. Romanian
Journal of Population Studies, vol. X, No. 1, 105 – 132. 
II. Capitole
Hărăguș M., Földes I., Someșan (Savu) V. I. (2018).Older Parents in Romania as a Resource for
Their Migrant Adult Children. În Ducu, V., Nedelcu, M. şiTelegdi-Csetri, A. (Eds.).Childhood
and Parenting
in Transnational Settings. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 155-173. 
DOI: 10.1007/978-3-319-90942-4
Someșan (Savu), V., și Hărăgus, M. (2016). Nevoile vârstnicilor și suportul primit. În Mureșan,
C. și Földes, I. (coord.). Traiectorii familiale. România în context european, Presa Universitară
Clujeana, pp. 105 – 137. 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

PUBLICAȚII



Activități de voluntariat și participări la școli de vară

Participant la Summer School on Longitudinal and Life Course Research, Universitatea
Bocconi, Milano, Italia, 2016.
Participant la programul intensiv ,,Anti – Semitism,  Anti–Ciganism and the Pursuit of
Reflective Social Work, organizat în Budapesta în  perioada 25 iunie – 5 iulie 2014
(Erasmus Summer School). 
Ajutor acordat echipei ASCIPS (Atelier Studențesc de Cercetare și Intrevenție Psiho-
Sociala) în organizarea Atelierului de Poezie din 5 martie 2014 în cadrul Facultății de
Sociologie și Asistență Socială.
Ajutor acordat echipei ASCIPS în organizarea conferinței științifice studențești
„Cercetare și intervenție psihosocială în societatea contemporană”, Cluj-Napoca, Mai
2013.
Operator chestionare pentru programul ,,CAST”  în anul 2013, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială și Facultatea de Psihologie și Stiințe ale Educației.
Vicepreședinte ASCIPS, 2012 - 2014.
Participant ca voluntar la evenimentul  ,,Marș public de informare și sensibilizare a
comunității clujene pe problematica HIV/SIDA”, în cadrul campaniei ,,Viața Contează”,
din anul 2010
Activitate de voluntariat desfășurată în anul 2011, pe parcursul a trei luni, în cadrul
Asociației Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Centrul de Îngrijire la Domiciliu.

Certificări

Atestat Modulul Psihopedagogic Nivel I 2010 - 2013.
Atestat Modulul Psihopedagogic Nivel II 2013 - 2015.
Diplomă Formator (acreditată ANC).
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT ȘI PARTICIPĂRI LA ȘCOLI DE VARĂ

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

CERTIFICĂRI

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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                 World Vision România
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Expert monitorizare și metode
                     
                         
                             2018-06
                        
                         
                             2019-05
                        
                         false
                    
                     <p>-gestionarea principalelor acțiuni implementate: organizarea de campanii de informare și promovare a importanței educației în vederea</p> 
<p>reducerii părăsirii timpurii a școlii; </p> 
<p>- contribuția la elaborarea activităților desfășurate prin proiect.</p> 
<p>-coordonarea și evaluarea activităților experților de recrutare a grupului țintă.</p> 
<p>-monitorizarea și supervizarea dosarelor beneficiarilor înscriși în grupul țintă.</p> 
<p>-elaborarea împreună cu echipa tehnică a instrumentelor de lucru și a procedurilor aferente.</p> 
<p>-coordonarea și scrierea tuturor metodologiilor din proiect</p>
                     Cluj-Napoca
                     ro
                
            
             
                 Universitatea Babeș-Bolyai
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Asistent Cercetare Stiințifică
                     
                         
                             2018-06
                        
                         
                             2019-02
                        
                         false
                    
                     <p>Proiect: ,,O Intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării Fumatului După Sarcină” finanțat de <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Uniunea Executiva pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI),&nbsp;2017 - 2019</span></p> 
<p>Atribuții:</p> 
<p>-contribuție la dezvoltarea de instrumente de cercetare (ghid de interviu, chestionar și formulare de consimțământ informat)</p> 
<p>-contribuție la dezvoltarea procedurilor standard de implementare a proiectului</p> 
<p>-inrolarea subiectilor în studiu pe parcursul proiectului, precum și monitorizarea și evaluarea lor în perioada post-partum</p> 
<p>-contribuție la implementarea activităților administrative ale proiectului</p> 
<p>contribuție la activitățile de diseminare a proiectului </p>
                     Cluj-Napoca
                     ro
                
            
             
                 Universitatea Babeș-Bolyai
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Cadru didactic asociat
                     
                         
                             2015
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p>Responsabil de seminar la următoarele discipline: Introducere în Asistență Socială și Deontologia profesiei (2015-2018), Devianță și Control Social (2015), Practica de specialitate ID (2015 - 2019)</p>
                     Cluj-Napoca
                     ro
                
            
             
                 Centrul de Studiere a Populației, Universitatea Babeș-Bolyai
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                        
                    
                
                 
                     Asistent de cercetare
                     
                         
                             2015-10
                        
                         
                             2017-10
                        
                         false
                    
                     <p>Proiect: Solidaritatea intergenerațională în contextul migrației pentru muncă în străinătate, situația vârstnicilor rămași acasă</p> 
<p>Finanțat de Uniunea Executiva pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), 2015 -2017 </p> 
<p>- scriere de articole științifice</p> 
<p class="ql-align-justify">- cercetare de teren</p> 
<p>- realizare bază de date</p> 
<p>- introducerea datelor în baza de date</p> 
<p>- realizarea de instrumente de cercetare</p> 
<p>Rezultate/Publicatii: </p> 
<ul> 
 <li><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Veronica Someșan, Mihaela Hărăguș, </strong><em>Elderly Needs and Support Received. </em><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Romanian Journal of Population Studies, Volume X, Issue 1 (June 2016), Page 105-132</span></li> 
 <li><strong style="color: rgb(0, 0, 0);">Veronica Someșan, Mihaela Hărăguș, </strong><em>Nevoile vârstnicilor și suportul primit. </em><span style="color: rgb(0, 0, 0);">În Mureșan, Földes (Coord.) (2016). Traiectorii familiale. România în context european. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Pag. 105-140. ISBN 978-606-37-0033</span></li> 
 <li>Földes,&nbsp;I. și <strong>Savu</strong>,&nbsp;V.&nbsp;(2018). Family&nbsp;Practices&nbsp;across&nbsp;Generations&nbsp;and&nbsp;National&nbsp;Borders. Studia Universitas Sociologia, 63 (LXIII)</li> 
 <li>Hărăguș M., Földes I., <strong>Someșan (Savu)</strong> V. I. (2018).Older Parents in Romania as a Resource for Their Migrant Adult Children. În Ducu, V., Nedelcu, M. şiTelegdi-Csetri, A. (Eds.).Childhood and Parenting in&nbsp;Transnational&nbsp;Settings.&nbsp;Springer&nbsp;International&nbsp;Publishing,&nbsp;Cham,&nbsp;Switzerland,&nbsp;pp.&nbsp;155-173.&nbsp;DOI: 10.1007/978-3-319-90942-4</li> 
</ul> 
<p><br></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                        
                    
                
                 
                     Asistent manager / asistent proiect
                     
                         
                             2015-01
                        
                         
                             2017-01
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Proiect: Participation, Experiences and Empowerment of ROMA youth” (PEER, Grant Agreement nr. JUST/2013/FRAC/AG/6230, proiect finanțat de Comisia Europeană, 2015- 2017</p> 
<p><br></p> 
<p>- asigurarea corespondeței și a comunicării dintre partenerii naționali și&nbsp;internaționali (12 parteneri internaționali)</p> 
<p>- pregătirea și coordonarea întâlnirilor de proiect</p> 
<p>- participarea la ședintele echipei&nbsp;</p> 
<p>- asigurarea de materiale pentru desfășurarea activităților cu copiii și tinerii din proiect</p> 
<p>- realizarea rapoartelor financiare și narative pentru raportările către Comisia Europeana&nbsp;</p>
                
            
             
                 Asociația Filantropică Medical – Creștina Christiana
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                        
                    
                
                 
                     Asistent Social
                     
                         
                             2013-11
                        
                         
                             2015-10
                        
                         false
                    
                     <p>- organizarea și planificarea activităților de asistență socială</p> 
<p>- identificarea cazurilor și evaluarea psiho-socială a situației beneficiarilor</p> 
<p>- întocmirea dosarelor beneficiarilor proiectului (cerere de înscriere, contract de servicii, plan de intervenție, acte justificative pentru dosar)</p> 
<p>- reevaluarea situației beneficiarilor și completarea documentelor necesare la dosar o data la 6 luni</p> 
<p>- consiliere socială&nbsp;</p> 
<p>- realizarea activităților de tip ,,academia părinților”&nbsp;</p> 
<p>- menținerea comunicării cu școala parteneră în proiect</p> 
<p>- realizarea acitivităților de dezvoltare personală cu copiii implicați în proiect</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Fundația World Vision
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                        
                    
                
                 
                     Operator cercetare cantitativă
                     
                         
                             2014-12
                        
                         
                             2015-03
                        
                         false
                    
                     <p>- monitorizarea situației aplicării chestionarelor pe grupurile de interes din eșantion</p> 
<p>- transmiterea situației statistice a introducerii chestionarelor oricând i se solicită de către cei implicați în proiect</p> 
<p>- participarea la întâlnirile echipei de proiect</p> 
<p>- verificarea corectitudinii aplicării și completării chestionarelor în vederea validării acestora</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 S.C Siab Development S.R.L
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                             ro
                        
                    
                
                 
                     Asistent Social
                     
                         
                             2014-06
                        
                         
                             2014-10
                        
                         false
                    
                     <p>- organizarea și pregătirea activităților de asistență socială direcționate către beneficiarii proiectului (persoane de etnie romă)</p> 
<p>- identificarea cazurilor și completarea evaluărilor psiho-sociale</p> 
<p>- pregătirea dosarelor beneficiarilor</p> 
<p>- realizarea activităților de orientare profesională prin sesiuni de consiliere</p> 
<p>&nbsp;- centralizarea datelor pentru grupul țină și oferirea de informații către echipa de management</p> 
<p>&nbsp;</p>
                
            
        
         
             
                 Școala Doctorală de Sociologie, Universitatea Babeș-Bolyai
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
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                 Asistența Socială în Spațiul Justiției, Probațiune și Mediere - Facultatea de Sociologie și Asisten
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2013
                    
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 
                     Diplomă de master
                     <p>- munca cu persoane delincvente aflate în penitenciar sau în probațiune</p> 
<p>- drept penal</p> 
<p>- rezolvarea conflictelor prin mediere</p> 
<p>- perspectiva cursului vieții</p>
                
            
             
                 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
                 
                     
                         
                             Cluj-Napoca
                             ro
                        
                    
                
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Diplomă de licență în Asistența Socială
                     <p>- metode de asistență socială: individ și familie</p> 
<p>- metode de asistență socială: grupuri, comunități</p> 
<p>- devianță și control social</p> 
<p>- reabilitarea infractorilor</p> 
<p>- protecția copilului</p> 
<p>- metode statistice în științele sociale</p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 Engleza
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C1
                    
                
            
             
                 Spaniolă
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <p>- bune abilități de ascultare activă, asertivitate, empatie</p> 
<p>- munca în echipă</p> 
<p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <p>- bun coordonator și organizator&nbsp;</p> 
<p>- prioritizarea activităților și realizarea de sarcini multiple</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Participări la conferințe
             
                 Participări la conferințe
                 <ul> 
 <li>Aging Parents and Migrant Children. The Provision of Intergenerational Emotional Support. Conferința Tinerilor Demografi, Praga, Cehia, 15&nbsp;- 16 Februarie 2018.&nbsp;</li> 
 <li>Intergenerational Solidarity: migrant children and elderly emotional support. Conferința Internațională Anuală British Society for Population Studies, Liverpool, Marea Britanie, 6 - 8 Septembrie 2017.</li> 
 <li>Determinants of Loneliness among older adults with at least one child working abroad.&nbsp;Conferința Internațională&nbsp;a Asociației Europene a Sociologilor -&nbsp;(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Atena, Grecia, 29 August – 1 Septembrie 2017.</li> 
 <li>Rethinking loneliness. A quantitative study about determinants of loneliness among older adults with at least one child working abroad. Conferința Internațională&nbsp;“Transnational Families: Generations, Differences, Solidarity”, Cluj-Napoca, 7 -8 Iulie&nbsp;2017.</li> 
 <li>Unmet needs of care and emotional support for the elderly. An intergenerational perspective. Conferința Internațională a Societății Române de Sociologie, Sibiu,&nbsp;29 Septembrie -&nbsp; 1 Octombrie 2016.</li> 
</ul>
            
        
         
             Publicații
             
                 Publicații
                 <p class="ql-align-justify">I. Articole</p> 
<p class="ql-align-justify">Földes,&nbsp;I. și <strong>Savu</strong>,&nbsp;V.&nbsp;(2018). Family&nbsp;Practices&nbsp;across&nbsp;Generations&nbsp;and&nbsp;National&nbsp;Borders. Studia Universitas Sociologia, 63 (LXIII)</p> 
<p class="ql-align-justify"><strong>Someșan (Savu),</strong> V., Hărăgus, M. (2016). Elderly Needs and Support Received. Romanian Journal of Population Studies, vol. X, No. 1, 105 – 132. </p> 
<p class="ql-align-justify">II. Capitole</p> 
<p class="ql-align-justify">Hărăguș M., Földes I., <strong>Someșan (Savu)</strong> V. I. (2018).Older Parents in Romania as a Resource for Their Migrant Adult Children. În Ducu, V., Nedelcu, M. şiTelegdi-Csetri, A. (Eds.).Childhood and Parenting in&nbsp;Transnational&nbsp;Settings.&nbsp;Springer&nbsp;International&nbsp;Publishing,&nbsp;Cham,&nbsp;Switzerland,&nbsp;pp.&nbsp;155-173.&nbsp;DOI: 10.1007/978-3-319-90942-4</p> 
<p class="ql-align-justify"><strong>Someșan (Savu)</strong>, V., și Hărăgus, M. (2016). Nevoile vârstnicilor și suportul primit. În Mureșan, C. și Földes, I. (coord.). Traiectorii familiale. România în context european, Presa Universitară Clujeana, pp. 105 – 137.&nbsp;</p> 
<p><br></p>
            
        
         
             Activități de voluntariat și participări la școli de vară
             
                 Activități de voluntariat și participări la școli de vară
                 <ul> 
 <li>Participant la Summer School on Longitudinal and Life Course Research, Universitatea Bocconi, Milano, Italia, 2016.</li> 
 <li>Participant la programul intensiv ,,Anti – Semitism,&nbsp; Anti–Ciganism and the Pursuit of Reflective Social Work, organizat în Budapesta în&nbsp; perioada 25 iunie – 5 iulie 2014 (Erasmus Summer School).&nbsp;</li> 
 <li>Ajutor acordat echipei ASCIPS (Atelier Studențesc de Cercetare și Intrevenție Psiho-Sociala) în organizarea Atelierului de Poezie din 5 martie 2014 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială.</li> 
 <li>Ajutor acordat echipei ASCIPS în organizarea conferinței științifice studențești „Cercetare și intervenție psihosocială în societatea contemporană”, Cluj-Napoca, Mai 2013.</li> 
 <li>Operator chestionare pentru programul ,,CAST” &nbsp;în anul 2013, Facultatea de Sociologie&nbsp;și Asistență Socială și Facultatea&nbsp;de Psihologie și Stiințe ale Educației.</li> 
 <li>Vicepreședinte ASCIPS, 2012 - 2014.</li> 
 <li>Participant ca voluntar la evenimentul&nbsp; ,,Marș public de informare și sensibilizare a comunității clujene pe problematica HIV/SIDA”, în cadrul campaniei ,,Viața Contează”, din anul 2010</li> 
 <li>Activitate de voluntariat desfășurată în anul 2011, pe parcursul a trei luni, în cadrul Asociației Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Centrul de Îngrijire la Domiciliu.</li> 
</ul>
            
        
         
             Certificări
             
                 Certificări
                 <ul> 
 <li>Atestat Modulul Psihopedagogic Nivel I 2010 - 2013.</li> 
 <li>Atestat Modulul Psihopedagogic Nivel II 2013 - 2015.</li> 
 <li>Diplomă Formator (acreditată ANC).</li> 
 <li>Aviz de exercitare a profesiei de asistent social.</li> 
</ul>
            
        
    


