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Curriculum vitae 
EUROPASS 

 

    

Informații personale   

Nume / Prenume Hatos, Adrian 

Adresa (e) Nr. 91, bl.. Q8, Str. Sovata, CP 410311, Oradea, România 

Telefon   Mobil: +40-744-262126 

Fax (uri)   

E-mail (uri) ahatos@gmail.com 

    

Cetățenie (Opțional, vezi instrucțiunile) 

    

Data nașterii 29.02.1972 

    

Gen M 

    

Locul de muncă vizat CNSPIS 

    

Experiență profesională 17 ani 

Perioadă Din 2013 

Funcția sau postul 
ocupat 

lector 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Predarea în cadrul programului de doctorat interdisciplinar în științe sociale 

Patron Universitatea ELTE Budapesta (http://interdiszciplinaris.elte.hu/kurzusok/hatos_2012_2013_2.html ) 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație 

Perioadă 2012-prezent 

Funcția sau postul 
ocupat 

expert 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://interdiszciplinaris.elte.hu/kurzusok/hatos_2012_2013_2.html
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Activități sau 
responsabilități 

principale 

Membru al CNSPIS (Consiliul Național de Statistică SI Prognoză version Învățământul Superior), 
secretar general 

Patron UEFISCDI 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Consiliere pentru Ministerul Educației 

Perioadă 2006-prezent 

Funcția sau postul 
ocupat 

Conferențiar universitar 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Predarea 

Patron Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr. 1,   cod 410087 Oradea, România 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație 

Perioada Soldul 2007-2012 

Funcția Sau Postul 
ocupat 

Preodecan/Decan 

Activitati Principale 
responsabilități SI 

Management educațional 

Ștampila SI Adresa 
angajatorului 

Universitatea din Oradea, Str. Universitatii nr. 1,   cod 410087 Oradea, România 

Tipul activității Sau 
SECTORUL de Activitate 

  

Educație 

Perioadă  Martie 2011- Noiembrie 2012 

Funcția sau poziția 
ocupate 

Coordonator expert  în proiectul Higher Education for Social Cohesion (2011-2012, codul proiectului: 
HURO 0901/253/2.2.2), proiect finantat in cadrul Hungary-Romania Cross-border Cooperation 
Programme 2007-2013 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

 coordonator al echipei Universitatii din Oradea, expert în sociologia educației 

Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

cercetare 

Perioadă Noiembrie 2009-aprilie 2011 

Funcția sau poziția 
ocupate 

Coordonator expert 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Coordonarea echipei de cercetare de la Universitatea din Oradea în proiectul: European, National and 
Regional Identity – Theory and Practice (2009-2011, codul proiectului: HURO 0801/180), proiect 
finantat in cadrul Hungary-Romania Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, 

Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau cercetare 
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sectorul 

Perioadă Iunie 2009-martie 2010 

Funcția sau postul 
ocupat 

Expert în cadrul proiectului Calitate și leadership pentru învățământul superior, proiect strategic, 
coordonat de UEFISCSU (2009) 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Elaborarea de Grupul de experti 6 din proiect, contribuțiile de Sociologie politicii de educație și 

învățământ în dezvoltarea unei viziuni pentru dezvoltarea învățământului superior.   Participarea la 

întâlniri de lucru. 

Patron UEFISCSU 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație, cercetare 

Perioadă Noiembrie 2008-iulie 2011 

Funcția sau postul 
ocupat 

Membru al echipei de proiect Structură de clasă şi stratificare socială în românia contemporană. 
Implicţii pentru politicile publice şi de marketing cultural şi politic (proiect PNII, Programul 
Parteneriate, contract de finantare nr. 92131/01.10.2008) 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Cercetător 

Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Cercetare 

Perioadă Noiembrie 2007 - martie 2008 

Funcția sau postul 
ocupat 

Expert "Cariere": CENTRUL DE ORIENTARE, MEDIERE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERI DIN 
JUDEŢUL BIHOR „CARIERE”, numar de identificare Phare 2005/017-553.04.02.01.01.601 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Coordonare a cercetării evaluare a necesităților, dezvoltarea formării profesionale 

Patron Ruhama Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație 

Perioadă Ianuarie 2007-mai 2007 

Funcția sau postul 
ocupat 

Expert în proiectul: DEZVOLTAREA FUNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE ÎN CADRUL ONG –URILOR DIN 
JUDEŢUL BIHOR, contract PHARE 2003/0005-551.01.05/005-551.01.05/05/38 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Coordonarea cercetării de servicii sociale evaluare a necesităților în Oradea 

Patron Ruhama Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Asistență socială, cercetarea aplicată 

Perioadă Octombrie 2006-decembrie 2008 

Funcția sau postul 
ocupat 

Director de proiect: Adolescenți-viitor cetățenii- studiu longitudinal al proceselor de excluziune socială 
la școală, grant CNCSIS tip A 

Activități sau 
responsabilități 

Coordonarea activităților proiectului de cercetare 
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principale 

Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație, cercetare 

Perioadă Octombrie 2006-octombrie 2008 

Funcția sau postul 
ocupat 

Directorul de proiect: Lideri, participanți și spectatori: Factorii determinanți ai participării comunitare 
în mediul urban - grant CEEX 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Coordonarea activităților proiectului de cercetare 

Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație, cercetare 

Perioadă Octombrie 2007 - octombrie 2009 

Funcția sau postul 
ocupat 

Membru al echipei de proiect: Educație, Internet și valori democratice. Un studiu comparativ 
longitudinal privind efectele de educație civică ale implicării tinerilor în grupuri de socializare reale și 
virtuale, proiect de tip IDEI 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

De colectare a datelor, de prelucrare a datelor, rapoarte științifice și materiale 

Patron Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Mihail Kogalniceanu nr. 1 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

cercetare 

Perioadă Octombrie 2007 - octombrie 2009 

Funcția sau postul 
ocupat 

Membru al echipei de proiect:  Cetatenie democratica prin educatie. O cercetare longitudinala si 
comparativa asupra relatiei dintre scoala, participare sociala si cultura civica, proiect de tip A, CNCSIS 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

De colectare a datelor, de prelucrare a datelor, rapoarte științifice și materiale 

Patron Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Mihail Kogalniceanu nr. 1 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Cercetare 

Perioadă 2006-2007 

Funcția sau postul 
ocupat 

Expert al proiectului: Excluziunea socială și riscul de excluziune socială în zonele rurale și relația 
acesteia cu noile tehnologii de informare și comunicare (TIC) 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Un studiu privind accesul la noile tehnologii informaționale și de comunicații în zonele rurale și relația 
dintre excluziunii sociale în zonele rurale și s-excludere 

  

Patron Fundația pentru Dezvoltarea Regiunii Carpatice (Oradea) 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

De cercetare, de dezvoltare 

Perioadă Ianuarie 2005 - iunie 2005 
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Funcția sau postul 
ocupat 

Expert în cadrul proiectului: Împreună construim cetățenia activă în Oradea 
  

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Un studiu privind educația civică, coordonarea echipei de redactare a conținutului de materiale de 
educație civică, de evaluare a proiectului 

  

Patron Fundația Alternative Oradea, Str. Sucevei nr. 43 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Educație, cercetare 

Perio d Aprilie-septembrie 2004 

Funcția sau postul 
ocupat 

Consultant pentru elaborarea planului de servicii sociale comunitare din Oradea 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Realizare de Studii, elaborare de Rapoarte, recomandari de politicienii, prezentari publice electronice 

Patron Fundatia pentru Îngrijiri Comunitare pentru București 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

De cercetare, de dezvoltare 

Perioadă Iunie-septembrie 2004 

Funcția sau postul 
ocupat 

Consultant 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

 Efectuarea de cercetări pentru elaborarea a serviciilor sociale Județean Sălaj 
  

Patron Development Associates International (subcontractant GRASP) 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

De cercetare, de dezvoltare 

Perioadă Iulie-septembrie 2003 

Funcția sau postul 
ocupat 

Consultant 

Activități sau 
responsabilități 

principale sabilități 

Monitorizarea punerii în aplicare a planurilor anti-sărăcie clădire de locuințe în județele Covasna și 
Harghita 

  

Patron CASPIS – Comisia Națională anti-Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale  

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Evaluare, de cercetare 

Perioadă Octombrie 2002-februarie 2004 

Funcția sau postul 
ocupat 

Cercetător principal în cadrul echipei Universităţii din Oradea al proiectului re-ETGACE (replication of 

Education and Training for Governance and Active Citizenship) finanţat în cadrul Programului Cadru nr. 5 

al Uniunii Europene, din decembrie 2002 – februarie 2004. 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Planificarea de cercetare, colectare de date, analiza datelor, elaborarea de rapoarte, articole științifice 
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Patron Universitatea din Oradea 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

De cercetare, de dezvoltare 

Perioadă Octombrie 1997-mai 1998 

Funcția sau postul 
ocupat 

Colaborator al Departamentului de Marketing al European Drinks 
  

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Cercetari de marketing 

Patron European Drinks, Rieni 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

CERCETARE de piață 

Perioadă 1994-1995 

Funcția sau postul 
ocupat 

Manager 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Coordonarea 

Patron Medierea muncii centru Poieni, jud.. Cluj - Proiect PHARE 

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Dezvoltare 

Perioadă August - octombrie 1994 

Funcția sau postul 
ocupat 

Inspector de specialitate 

Activități sau 
responsabilități 

principale 

Asistarea Prefectului județului Covasna în relațiile cu relațiile publicul 
  

Patron Prefectura Județului Covasna  

Tipul de activitate sau 
sectorul 

Administrație publică 

    

Educație și formare 
profesională 

  

    

Perioadă 2004-2005 

Calificarea / diploma Fellow 

Principalele subiecte / 
competențe dobândite 

Științele sociale și umaniste 

Numele și tipul 
furnizorului de formare 

sau educație 

Colegiul Noua Europa 

Nivelul în clasificarea   
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națională sau 
internațională 

Perioadă 1996-2004 

Calificarea / diploma Doctor în Sociologie 

Principalele subiecte / 
competențe dobândite 

Sociologie 

Numele și tipul 
furnizorului de formare 

sau educație 

Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 

internațională 

  

Perioadă 1995-1996 

Calificarea / diploma Master în Managementul Resurselor Umane 

Principalele subiecte / 
competențe dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele și tipul 
furnizorului de tren ING 

sau educație 

Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 

internațională 

  

Perioadă 1990-1994 

Calificarea / diploma Licențiat în sociologie 

Principalele subiecte / 
competențe dobândite 

Sociologie 

Numele și tipul 
furnizorului de formare 

sau de cationi edu 

Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea 
națională sau 

internațională 

  

    

Aptitudini și 
competențe personale 

  

    

Limbile materne Română, maghiară 

    

Limbi Străine Engleză, franceză 

Auto-evaluare   Înțelegerea Discurs Scris 

Nivel european (*)   Ascultare Lectură Implicarea într-o 
conversație 

Orală 
expresie 

Scris expresie 
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Limbă   E VG   VG   VG   VG   VG 

Limbă   F G   G   FG   NG   NG 

    

    

Abilități și competențe 
sociale 

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.   (Opțional, consultați 

instrucțiunile din caseta) 
  

    

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

  

Management de proiect, managementul organizației - expertiza dobândită într-o activitate profesională 
  

    

Competențe și aptitudini 
tehnice 

  

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.   (Opțional, consultați 

instrucțiunile din caseta) 
  

    

Aptitudini si utilizare 
calculator 

  

Utilizator avansat: pachete statistice, ofertele de birou, etc 
  

    

Competențe și aptitudini 
artistice 

  

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.   (Opțional, consultați 
instrucțiunile din caseta) 

  

    

Alte competențe și 
aptitudini 

Experiența în activitățile de evaluare: 

•           Evaluator extern al raportului de monitorizare a proiectului "Acces la educație PHARE pentru 

categorii defavorizate" (octombrie 2009). 
•           Evaluator pentru secțiunea "Gen și reforma agrară" din iulie 2006 Congresul ISA. 

•           Expert evaluator CNCSIS / CNCS (din 2007) 
  
Organizatorice de management: 
         Vice-președinte al Societatii Sociologilor din România (din 2012) 

    

Permis de conducere Categoria B, 2006 

    

Informații suplimentare Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate mai sus, de exemplu, contacte, 
referințe, etc (a se vedea caseta instrucțiunile opțional) 

  
Referinte: 
Prof. Univ. dr.. Floare Chipea 

    

Anexe Enumerați documentele anexate CV-ului (opțional, vezi instrucțiunile) 
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