
 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Văetiși Șerban  
  

Experienţa profesională  
  

Domenii Educație (scriere de cursuri universitare, predare, evaluare, coordonare lucrări de licență și masterat) 
Cercetare (cercetări în domeniul socio-cultural și socio-politic, elaborări de lucrări științifice, 
participare conferințe, traduceri, muncă de redacție) 

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  
  

Perioada 2004 - 2007  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (doctorand cu frecvență) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  
  

Perioada 2002 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar (cadru didactic asociat) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  
  

Perioada 2006 - 2011  

Funcţia sau postul ocupat Traducător (cu contract periodic) 

Activităţi si responsabilităţi principale Traducător din engleză în română 

Numele şi adresa angajatorului Editura Polirom, Iași  
  

Perioada 1996 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar (studii superioare) 

Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, Oradea  
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2003 - 2006  

Calificarea/diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate Reevaluarea critică a discursului și practicii antropologice în România 
 
Titlul tezei de doctorat: „Noile teorii etnografice și conceptul de descriere a culturii. Cu o evaluare 
critică și contribuții la dezvoltarea etnografiei în România” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Magna cum laude 

  



Perioada 2000 - 2002  

Calificarea/diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate Antropologie culturală, teorii politice și sociale, studii de gen, studii asupra naționalismului 
 

Titlul tezei de masterat: „Obiectele, magia şi alteritatea. Descrierea culturii ca descriere a unei logici 
antropologice” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medie generală: 10 

  

Perioada 1991 - 1996  

Calificarea/diploma obţinută Licențiat 

Disciplinele principale studiate Limbă și literatură spaniolă; limbă și literatură română; studii culturale  
 

Titlul lucrării de licență: „Borges y la Melancolía: símbolos y utopias en la obra borgeana” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medie generală: 9,13 

 

 

Proiecte de cercetare, Burse  
 

2022-2025 

 Cercetător  

Domenii/competențe și rezultate Cercetări asupra societății politice (în desfășurare) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

Proiectul Respond to Emerging Dissensus: Supranational Instruments and Norms of European 
Democracy (RED-SPINEL), proiect HORIZON-2020 finanțat de Uniunea Europeană  

  

 

2022-2023 

 Cercetător, facilitator  

Domenii/competențe și rezultate Implementare metodologii avansate de cercetare (în pregătire)  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

Proiectul Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health, 
proiect al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, finanțat prin Fondul Social European 

  

 

2016-2017 

 Cercetător  

Domenii/competențe și rezultate Cercetări în domeniul transformărilor orașului post-socialist (cercetare, conferință internațională, 
publicație ISI)  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

Program de cercetare și visiting teacher Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD),  
Universitatea din Regensburg, Germania  

  

 2014 

 Cercetător independent 

Domenii/competențe și rezultate Evaluarea activităților urbane prin metode calitative (1 microcercetare, 1 conferință, 1 publicație) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Insitutul de Folclor al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Atelierul 
de Cercetare Calitativă 

  

 2011-2014 

 Cercetător independent 

Domenii/competențe și rezultate Cercetări în domeniul transformărilor orașului post-socialist: practici informale în orașul postsocialist;  
aspecte ale accesibilității urbane; cultura materială a orașului postsocialist 
(3 microcercetări, 2 conferințe, 2 publicații)  



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitate Babeș-Bolyai, Cercul de Studii Urbane  

  

 2012 

 Cercetător asociat 

Domenii/competențe și rezultate Colaborator de cercetare în orașul Cluj-Napoca în cadrul proiectului  
Exploring Night Work and the Political Economy of the Nocturnal City (2 microcercetări, 2 contribuții la 
publicare blog de cercetare și muncă de teren) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

University College of London, Proiectul ”Urban Laboratory” 

  

Perioada 2006 - 2008  

 Cercetător 

Domenii/competențe și rezultate Cercetări în domeniul dezvoltării regionale și urbane, relațiilor interetnice, turismului și culturii 
materiale în regiunea americană de sud-est (statele Carolina de Sud și Georgia) 
(1 cercetare extinsă, 2 microcercetări, 4 publicații, 2 conferințe, 1 contribuție blog academic) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Foreign Academic and Cultural Exchange Support 
Columbia, Carolina de Sud (SUA) 

  

Perioada 2003 - 2006  

 Cercetător 

Domenii/competențe și rezultate Bursier în cadrul programului Regional Seminar for Excellence in Teaching – Teaching Anthropology: 
Means and Meanings, Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Cluj-Napoca (CCRIT) și Higher 
Education Support Program, Budapesta (HESP) 
 

Program de școli de vară, cursuri, conferințe și activități de coordonare grupe de studenți de la 
Facultatea de Studii Europene  (3 școli de vară, 2 cercetări extinse, 3 conferințe, 2 publicații) 
 

Cercetări asupra transformărilor socio-economice în cadrul comunităților mic-urbane (monoindustriale) 
și rurale (montane) în contextul tranziției post-socialiste. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca  

  

Perioada 1999 

 Bursier al Fundației Soros pentru o Societate Deschisă 

Domenii/competențe și rezultate Cursuri de vară (1 lună) în domeniul filozofiei politice și studiul modernității 
 
Diplomă de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Școala de Vară de la Tescani  

  

Perioada 1993  

 Bursier al Ministerului Educației, România și al Ministerului de Externe al Regatului Spaniei 

Domenii/competențe și rezultate Cursuri de vară (3 luni) în domeniul limbii, civilizației și artei spaniole 
 
Diplomă de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Complutense, Madrid  

  

Domenii de cercetare Societate, cultură și politică. Antropologia culturală a sistemelor globale și a relațiilor internaționale; 
studiile urbane și comunitare; critica strategiilor identitare și de dezvoltare (politici etnice; securitate; 
patrimoniu; intersecții rasă-gen-clasă în economia politică globală; identități și relații post-coloniale și 
post-comuniste); focus continental/regional: America de Nord și de Sud, Europa Centrală și de Est. 

  



Domenii didactice TITULAR AL CURSURILOR (Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai): 
 

• Patrimoniu cultural în Europa Centrală și de Est (din 2020) 

• Gândire critică (din 2020) 

• America Latină în context regional și internațional: comunitate și dezvoltare (din 2017) 

• Metode de cercetare și analiză în științele sociale (din 2017) 

• Metodologii de cercetare socială (2019-2020) 

• Securitate societală și de mediu (din 2017) 

• Modele de dezvoltare urbană în Europa și America (2016-2017) 

• Geografia politică a SUA (2014-2016) 

• Fluxuri emigraționiste în spațiul transatlantic (2014-2016) 

• Antropologie americană (2012-2014) 

• Postcolonialism și globalizare / Originile și consecințele globalizării (2010-2014)  

• Comunități regionale în America de Nord și de Sud (2011-2013)  

• Relații interetnice în SUA / Comunități etnice în SUA (2008-2016) 

• Cultura materială în SUA (2008-2012) 

• Structurile urbanului în SUA / Studii urbane americane (2008-2016) 

• Cercetări sociale și culturale în Europa Centrală și de Est (2008-2012) 
 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  

Spaniolă   C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  

Franceză  C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

B1 
Utilizator 

independent  
A2 

Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

 
  

 

Alte informații   
 

 MEMBRU AL: 
 

•  The Research Committee on The Sociology of Urban and Regional Development of The 
International Sociological Association 

• International Association for Southeast European Anthropology  

• American Studies Association  

• Societatea de Antropologie Culturală din România  

• Societatea Sociologilor din România  
 
ATRIBUȚII, SARCINI ACADEMIC-PROFESIONALE: 
 
• Membru al North American and Latin American Studies Research Group din cadrul Institutului de 
Relații Internaționale și Studii de Arie al Facultății de Studii Europene (din 2022) 
 

• Membru al Grupului de cercetare Studii critice de europenistică și de politici din cadrul Institututlui de 
Cercetări Europene al Facultății de Studii Europne (din 2020)  
 

• Membru consultativ instituțional al Territorial Identities and Development Research Centre din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai (din 2020)  
 

• Recenzor în colectivul revistei Territorial Identities and Development Research (din 2020)  
 

• Membru în Comisia pentru cercetare științifică a Facultății de Studii Europene (din 2018) 
 

• Recenzor în colectivul revistei Sociologie Românească (din 2016) 
 

• Colaborator al Platformei Cooperativa Gusti, dedicată Școlii Sociologice de la București  (din 2014) 
 

• Co-fondator și coordonator al Atelierului de Critică Socială din cadrul Facultății de Studii Europene 
(din 2013)  
 

• Editor executiv și coordonator de numere tematice al revistei Studia Europaea (din 2013). 
 
 
 



   PUBLICAȚII: 
 

• 2 cărți de autor 
 

• 12 studii/capitole în volume colective  
(printre care un studiu publicat în volum colectiv la editura Routledge) 
 

• 12 articole în reviste academice (printre care: Civil Szemle, Südosteuropa, Americana, 
Transylvanian Review, Sfera Politicii, Sociologie Românească, Revista Transilvania, Martor) 
 

• 2 traduceri la editura Polirom 
 

• peste 30 de participări la conferințe  
 

 

  

 
Ianuarie 2023 
 


