CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR,
DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE
(CNATDCU)
RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE
din data de 13 mai 2020 1
NUMELE şi Prenumele candidatului: CAMELIA FLORELA VOINEA
Titlu tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare:
"COMPUTATIONAL AND SIMULATION MODELING IN POLITICAL
METHODOLOGY RESEARCH"
Domeniul de studii universitare de doctorat Științe politice
(în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat)
Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei
Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare
Universitatea din București

Punctele tari ale tezei de abilitare:
1. Interdisciplinaritate
2. Inovații conceptuale și metodologice
3. Dezvoltarea unei noi paradigme de cercetare (bazată modele statistice si matematice rafinate)
in Domeniul Științelor Politice din România, care este încă dominat de abordări calitative,
instituționle și descriptive

Punctele slabe ale tezei de abilitare:
1. Contribuția la cercetarea aplicativă a culturii politice și, în general, a politicii din România,
trebuia pusă mai bine în valoare.
2. Gradul prea ridicat de abstractizare
Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare:

1

În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență
2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.

1

acordarea abilitării în domeniul de studii universitarede doctorat .științe politice. Doamnei Camelia
FlorelaVoinea.

-

Caracterul interdisciplinar și transdisciplinar, candidata consolidînd o paradigmă de cercetare
insuficient prezentă în științele politice din România și, anume, utilizarea stilului de cercetare
cantitativ pentru studiul unor domenii delicate și controversate, cum ar fi cultura politică

-

Originalitatea conceptuală, metodologică și aplicativă

-

Caracter de pionierat al activității de cercetare în științele politice

-

Folosirea modelării pentru a surprinde interacțiunea dintre indivizi si faptele sociale

-

Participare activa in European Social Simulation Association

-

Publicații în edituri prestigioase și reviste cu factor de impact semnificativ. Aceste publicații
sunt accesate de mii de cercetători

-

Statura internatională, reputația și rețelele de specialiști din care candidata face parte

-

Dinamismul carierei și volumul impresionant de proiecte, publicații si participări la
manifestări științifice naționale și internaționale

-

Cele mai semnificative granturi de cercetare arată nu numai contribuții științifice originale
dar și statura internațioanala si abilitatea de a colabora cu cercetători în rețele internaționale:

-

calităti de cercetare excepționale, probate prin proiectele de cercetare și publicații. La acestea
se adaugă burse de cercetare la prestigioase universități și institute. Temele de cercetare sunt
inovatoare, bine primite de către comunitatea științifică, începând chiar cu cercetarea
doctorală

-

Contribuții esențiale la consolidarea unor noi discipline, precum simulare socială si
sociologie computațională, rolul inteligenței artificiale în științele sociale, teoria atitudinilor
computaționale, modelul de simulare privind sisteme multi-agent, modelarea schimbărilor
atitudinilor politice, artificial polity, simularea proceselor politice complexe, explicarea
legăturii dintre nivelurile macro și micro în funcționarea culturii politice, modelarea deciziei
politice

-

Aceste contribuții arată originalitate, inovație, abordarea unor domenii de vârf, unele
neabordate consistent de științele politice. De asemenea, ele raspund unor cerințe de
înțelegere a tendințelor existente în societatea și în politica contemporana pe care savanții nu
le-au explorat încă suficient

-

Lucrările doamnei Voinea creează o bază solidă pentru dezvoltarea Științelor Politice în
România.
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-

Ea articulează într-un tot coerent cercetările pe care candidata le-a desfășurat în ultimii ani.
Lucrarea pleacă de la modelarea atitudinilor sociale, apoi extinde perspectiva modelării de la
un singur agent la sisteme multiagent. Candidata prezintă mai multe aplicații ale cercetărilor
sale, mai multe modelări ale unor fenomene politice precum schimbarea atitudinală sau
apariția corupției. Capitolele 4 și 5 ale tezei de abilitare prezintă contribuțiile autoarei în
domeniul teoriei deciziei precum și modelarea cognitivă în domeniul deciziei politice.

-

Rezultatele științifice ale candidatei sunt meritorii: cinci volume de autor, cinci volume
coordonate, zeci de lucrări științifice publicate și participarea la numeroase conferințe
științifice internaționale.

-

Doamna Voinea dovedește o flexibilitate și o adaptare la colective noi destul de rar întâlnite.
COMISIA DE ABILITARE
NUMELE şi Prenumele

Semnătura 2

1.

Prof. dr. GHEBREA Georgeta

2.

Prof. dr. STOICA Virgil

vot e-mail

3.

Prof. dr. TROITZSCH Klaus

vot e-mail

4.

Prof.dr. MUREȘAN Claudia – membru supleant
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Membrii care nu sunt prezenți fizic la susținere vor transmite votul lor prin e-mail conform modelului atașat, vot care
se va atașa la procesul-verbal.
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Doamnei / Domnului preşedinte al comisiei de abilitare,

Stimată / Stimate doamnă / domnule preşedinte,

Prof. Dr. Klaus G. Troitzsch
Subsemnatul / a ........................................................................................................,
de
Koblenz-Landau (retired)
la Universitatea ..........................................................................................,
numit membru în
Dr. Camelia Florela Voinea
comisia de abilitare a doamnei/domnului ..................................................................................,
confirm faptul că am participat on-line la susţinerea publică a tezei de abilitare 1, programată
13-05-2020
pe data de ....................................................................

Declar că votez pentru acordarea / neacordarea abilitării în domeniul de studii
Ştiinţe Politice
universitare de doctorat .......................................................................................................
Dr. Camelia Florela Voinea .
doamnei/domnului .......................................................

13-05-2020
Data ................................

Semnătura ......................

1

În conformitate cu Procedura privind sus inerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de
urgen ă 2020 aprobată de Senatul Universită ii din București în data de 15 aprilie 2020.ti în data de 15 aprilie 2020.

Doamnei / Domnului preşedinte al comisiei de abilitare,

Stimată / Stimate doamnă / domnule preşedinte,

Subsemnata Georgeta Ghebrea de la Universitatea din București, numit membru în
comisia de abilitare a doamnei Camelia Florela Voinea, confirm faptul că am participat online la susţinerea publică a tezei de abilitare1, programată pe data de 13 mai 2020.
Declar că votez pentru acordarea / neacordarea abilitării în domeniul de studii
universitarede doctorat .științe politice. Doamnei Camelia Florela Voinea..

Data 13 mai 2020.

Semnătura

1

În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de
urgență 2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.

Doamnei / Domnului preşedinte al comisiei de abilitare,

Stimată / Stimate doamnă / domnule preşedinte,

Subsemnatul Virgil Stoica , de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, numit
membru în comisia de abilitare a doamnei Camelia Florela Voinea, confirm faptul că am
participat on-line la susţinerea publică a tezei de abilitare1, programată pe data de 13 mai
2020.
Declar că votez pentru acordarea abilitării în domeniul de studii universitare de
doctorat Științe Politice doamnei Camelia Florela Voinea.

Data 13.05.2020

Semnătura

1

În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de
urgență 2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.

