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INFORMAT, II PERSONALE Igor Sîrodoev
Aleea Universităt, ii, nr. 1B, Constant,a, jud. Constant,a 900470 România

+40 241 605 060

igor.sirodoev@univ-ovidius.ro

sirodoev.weebly.com

Sex Bărbătesc | Data nas, terii 1979

EXPERIENT, A PROFESIONALĂ

mai 2017 – prezent Conferent, iar universitar
S, coala Doctorală de S, tiint,e, Universitatea din Craiova (România)
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Organizare/ConducatoriDoctorat.php

Îndrumarea doctoranzilor în domeniul Geografie

octombrie 2014 – prezent Conferent, iar universitar
Facultatea de S, tiint,e ale Naturii s, i S, tiint,e Agricole, Universitatea Ovidius din Constant,a (Româ-
nia) http://snsa.univ-ovidius.ro/

– predarea materiilor din ciclurile I s, i II: Geografia populat,iei, Geografia economică, Dez-
voltarea regională s, i locală, Medii geografie transformate etc.

– coordonatorul programului de master Geografie aplicată s, i evaluarea resurselor turistice

octombrie 2010 – prezent Cercetător s, tiint, ific I (post-doctorand 2010-2014; CS III 2014-2017)

Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT), Facul-
tatea de Geografie, Universitatea din Bucures, ti (România) http://www.cicadit.ro

– analiza modului de organizare a spat,iului geografic s, i a schimbărilor regionale de mediu
– teledetect,ia, analiza geoinformat,ională s, i modelarea statistică aplicate în cercetări ge-

ografice

EDUCATION AND TRAINING

aprilie 2016 Abilitare în geografie
Universitatea din Bucures, ti (România) http://www.unibuc.ro

Titlul tezei: "Răspunsul structurilor spat,iale la fluctuat,iile interne s, i perturbat,iile din mediul ex-
tern"

octombrie 2002 – decembrie 2008 Doctor în geografie ISCED 8

Universitatea din Bucures, ti (România) http://www.unibuc.ro

– Titlul tezei: "Oras, ele s, i dezvoltarea regională în Republica Moldova"
– Subiectul tezei: Studierea rolului oras, elor ca factorii dezvoltării regionale

octombrie 2001 – iunie 2002 Master în geografie ISCED 7

Universitatea din Bucures, ti (România) http://www.unibuc.ro

– Titlul tezei: "Elemente de morfologie urbană: Aplicarea la oras, ele din Republica Moldova"
– Studiul teoretic în modelarea sistemelor urbane cu aplicat,ii în matematica fractalilor

octombrie 1997 – iunie 2002 Licent, iat în geografie ISCED 6

Universitatea Al.I. Cuza din Ias, i (România) http://www.uaic.ro

– Specializarea în geografie umană s, i geografia turismului
– Materiile studiate: geografie umană; geografie fizică; geografie regională; geografia

României; cartografia s, i sistemele informat,ionale geografice
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Curriculum vitae Igor Sîrodoev

COMPETENT, E PERSONALE

Limba maternă Rusă

Alte limbi străine cunoscute ÎNT, ELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversat,ie

Discurs oral

Engleză C2 C2 C2 C2 C2

Franceză B2 B2 B2 B2 B2

Română C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referint,ă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Abilitate bună pentru a se adapta la un mediu multicultural perfect,ionată datorită treningurilor
s, i experient,ei de cercetare în străinătate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

– experient,a în gestionarea proiectelor de cercetare (director a 3 proiecte de cercetare,
asistarea directorului de proiect într-un proiect de cercetare NATO s, i responsabil de echipă
într-un proiect nat,ional de cercetare)

– experient,a în coordonarea programelor de studii universitare
– membru în colegiile de redact,ii a două reviste s, tiint,ifice indexate în Baze de Date

Internat,ionale: Clarivate Analytics ESCI, Scopus etc.
– membru în comitetele s, tiint,ifice s, i de organizare a 4 evenimente s, tiint,ifice

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Cunoas, terea legislat,iei privind învăt,ământul superior s, i cercetarea s, tiint,ifică în România

Competenţă digitală – o bună cunoas, tere a sistemelor de operare Ubuntu Linux s, i MS Windows
– o bună stăpânire a instrumentelor office LibreOffice s, i MS Office, precum s, i a softurilor de

grafică vectorială Inkscape s, i CorelDraw
– o bună stăpânire a softului specializat ArcGIS Desktop 10.x, Quantum GIS 3.x, ENVI 5.x,

ERDAS Imagine 9.x, R 3.x, RStudio 1.x, Statgraphics Centurion XV, Philcarto 5.x dobândită
ca urmare a treningurilor formale s, i a formării profesionale la locul de muncă

– certificatul ESRI "Introducerea în ArcGIS I & II" (on-site)
– certificatul de la Directoratul General pentru Cercetări s, i Explorări Minerale (Turcia) în

"Teledetect,ie s, i Sisteme Informat,ionale Geografice: Hazardele Naturale s, i Studii de Mediu"
(on-site)

– certificatul de la Institutul Indian de Teledetect,ie în "Teledetect,ie cu accent special pe Proce-
sarea Imaginilor Digitale" (on-site)

– certificatul Universităt,ii Johns Hopkins (SUA) "Analiza datelor" (on-line)
– certificatul S, colii Superioare de Economie (Rusia) "Introducere în LATEX" (on-line)

Permis de conducere B

INFORMAT, II SUPLIMENTARE

Publicat,ii > 70 publicat,ii, inclusiv 7 cărt,i, 9 atlase geografice, 7 seturi de hărt,i s, i > 40 articole
Web of Science 17 articole full-text: ΣFI = 16.76; ΣAIS = 3.49; 115 citări; indicele Hirsch: 7

Proiecte Am participat la 2 proiecte internat,ionale s, i 7 proiecte nat,ionale de cercetare (din care, 1 ca
director s, i 1 ca responsabil partener), precum s, i la alte 23 proiecte s, i contracte de consultant,ă
(finant,ate de CRDF, NATO, PNUD, FNUP, ERASMUS+, Fundat,ia Rusă pentru Cercetări Fun-
damentale, Institutul pentru o Societate Deschisă, FSE, UEFISCDI etc.)

Conferinţe > 40 de conferint,e s, tiint,ifice internat,ionale (începând din 2001)
Burse Bursele de studiu de la guvernele României (1997-2006), Japoniei (2007) s, i Indiei (2011)

Organizat,ii profesionale – Asociat,ia Profesională a Geografilor din România (APGR)
– Asociat,ia Profesională a Urbanis, tilor din România (APUR)
– Consiliul Nat,ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor s, i Certificatelor Universitare (CNAT-

DCU)
Anexe Organizat,ii profesionale, colegii s, i comitete, proiecte de cercetare s, i contracte de consultant,ă,

cercetător invitat, treninguri, burse s, i granturi, cursuri predate, lista bibliografică
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