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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Deca, Ligia 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 22/12/1982 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/09/2012 – 30/08/2016 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Cercetător în formare doctorală (științe politice) 
Realizarea tezei de doctorat pe tema Internaționalizarea educației în Portugalia și România, asistență 
proiecte cercetare pe tematica de specialitate în cadrul Universității din Luxembourg. Coordonator: Prof. 
Dr. Robert Harmsen 

Numele si adresa angajatorului    University of Luxembourg (www.uni.lu), Route de Diekirch, L-7220 Walferdange, Luxembourg 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Științe politice 

  

Perioada  01/07/2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Expert politici publice 
Activități de cercetare și realizarea de analize privind învățământul superior. Coordonarea comunicării 
cu experții străini.  

Numele si adresa angajatorului UEFISCDI, Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București (http://uefiscdi.gov.ro/) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Politici în învățământul superior 

  

Perioada 01/09/2012 – 31/03/2013 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Project Officer 
Coordonarea unui proiect de cercetare privind recunoașterea și utilizarea Registrului European privind 
Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR) de către guvernele celor 47 state membre ale 
Spațiului European al Învățământului Superior. Reprezentarea externă la conferințele pe tema 
asigurării calității. Asistență acordată EQAR Executive Board și Register Committee. Coordonarea 
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organizării celei de-a doua ediții a EQAR Members’ Dialogue (2012) la București. 

Numele si adresa angajatorului European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) (www.eqar.eu), 36 Avenue 
d’Auderghem, 1040 Brussels, Belgium  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Politici în învățământul superior, asigurarea calității 

Perioada 01/11/2014 – 27/09/2015 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
                Numele si adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Lector universitar (COR  2310) 
Predarea unui seminar pe tema Sisteme de formare și incluziune educațională 

 

Universitatea de Vest Timișoara  
 
Predare în învățământ superior 

  

  Perioada 01/01/2014 – 31/12/2014 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
                Numele si adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Membru al Science in Education Expert Group (SEEG) 
Contribuția la raportul final al SEEG către Comisa Europeană pe tema Științei în Educație 
 
Comisia Europeană 
 
Politici de educație și cercetare 

  

Perioada 01/07/ 2010 – 30/06/2012 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
                Numele si adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Coordonator al Secretariatului Bologna 
Coordonarea echipei Secretariatului Bologna, coordonarea organizarii conferintei ministeriale a 
ministrilor statelor membre ale European Higher Education Area in aprilie 2012, reprezentarea 
Secretariatului in grupul de lucru pe tema International Openness, reprezentarea externa a Procesului 
Bologna, coordonarea suportului acordat de catre Secretariatul Bologna catre Bologna Follow-Up 
Group (BFUG) si a sub-structurilor sale. 
 
UEFISCDI, Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, Bucuresti. 
 
Politici in invatamantul superior 
 
 
 

Perioada 01/07/ 2008 – 30/06/2010 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte European’ Students’ Union (ESU) – www.esu-online.org  

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentarea a 47 de structuri studentesti nationale din 37 de tari, cu o afiliere combinata a 
aproximativ 11 milioane de studenti, in relatie cu Uniunea Europeana, Consiliul Europei, UNESCO si 
alte structuri europene competente in domeniul politicilor educationale pentru invatamant tertiar. 
Reprezentarea ESU in Bologna Follow-Up Group si in cadrul conferintelor ministeriale din Leuven/ 
Louvain la Neuve (2009) si Budapest/ Vienna (2010). Membru in Programme Committee pentru 
elaborarea declaratiei Conferintei Mondiale a UNESCO +10 (2009). Coordonarea unei echipe de 17 
reprezentanti alesi ai studentilor la nivel european. Coordonarea Comitetului Executiv al ESU. 
Coordonarea directa a proiectelor „Let’s Go!” (2008-2009) si „Time for a New Paradigm: Student 
Centered Learning” (2009-2010), proiecte la nivel european realizat cu sprijinul programului Lifelong 
Learning al Uniunii Europene (2009-2010). Scrierea de proiecte pentru granturi competitive ale ESU.  

Numele şi adresa angajatorului European’ Students’ Union (ESU), Rue de la Sablonniere 20, Brussels 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Politici in invatamantul superior 
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Perioada 01/01 – 30/06/2008 

Funcţia sau postul ocupat Project manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea unui proiect pilot pentru evaluarea integritatii institutiilor de invatamant superior din 
Romania – „Coalitia pentru Universitati Curate” (proiect sustinut prin MATRA-KAP). 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Academica din Romania (www.sar.org.ro)  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Politici in invatamantul superior 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada  2012-2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe politice (termen estimat de absolvire – 2016) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Luxemburg 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master management maritim si portuar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul sistemelor portuare 
Managementul resurselor umane 
Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Navigatie si Transport Naval, Universitatea Maritima Constanta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

  

Perioada 2001 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer diplomat inginerie navala si navigatie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipiline generale si specifice: Analiza matematica, Fizica, Matematici speciale, Limba engleza, 
Navigatie estimata si costiera, Rezistenta materialelor, Navigatie astronomica, Meteorologie si 
hidrologie marina, Echipamente de comunicatii radio si prin satelit, Organizarea, administrarea si 
conducerea navei, Tehnica transportului maritim, management maritim si portuar, Navigatie radar etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Navigatie si Transport Naval, Universitatea Maritima Constanta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenta 

  

Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Bacalureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatica 
Matematica 
Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National „Mircea cel Batran”, Constanta 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 4 – Liceu 

  

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 
 

  

Limba(i) maternă(e) Romană 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Spaniolă, Italiană 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Coordonare echipă, obtinută prin poziția de Sef al Secretariatului Bologna si de Președinte al 
European Students’ Union; 

- Capacitate de mediere de conflicte si adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienta 
de Presedinte al European Students’ Union; 

- Spirit de echipă, obtinuta prin experienta de membru al diferitelor grupuri de experti in cadrul 
diferitelor organizatii cu care am colaborat. 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Leadership, capacitate dezvoltată atât în activitatea de reprezentant al studenților ca Președinte 
Președinte ANOSR – Alianța Naționala a Organizațiilor Studentești din România și Președinte al 
European Students’ Union (ESU), cât și în cea profesională – Șef al Secretariatului Bologna; 

- Experiență în management de proiect și capacitate organizatorică, dobândite în urma proiectelor 
coordonate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Abilități de cercetare și implementare politici publice în educație și cercetare; 
- Redactarea, interpretarea si utilizarea documentelor de politici publice; 
- Analiza și sinteza, dobândite în urma materialelor publicate și a pozițiilor prezentate în cadrul 

diferitelor reuniuni; 
- Management de proiect și redactarea cererilor de finantare, capacitate dobandita din experienta 

de Presedinte al European Students’ Union (ESU) și în funcțiile ocupate în cadrul UEFISCDI; 
- Negociere, reprezentare la nivel inalt si retorica ca urmare a pozitiilor de reprezentare avute. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 
Microsoft Office 

  

 

Competenţe şi aptitudini artistice    N/A 
  

  

Permis(e) de conducere B 
  

 

 

Informaţii suplimentare 

   

     

   

  Selecție articole publicate in calitate de autor sau co-autor: 

- ‘Beyond the stereotypes of generations X, Y and Z: higher education for democratic innovation 
and enhancing citizens’ engagement’ in Higher Education for Democratic Inoovation, Council of 
Europe Education Series (in publicare, termen estimate - 2016) 

- ‘Is the political double discourse the main challenge for Romanian higher education?’, 
International Higher Education (numarul 82, in publicare, sept-oct 2015) 

- ‚Bologna Process Implementation in Romania: Policy Implementation Lessons’, Journal of the 
European Higher Education Area, RAABE Publishers (2015) 

- ‘Internationalisation in Romanian higher education: between the race for rankings and re-building 
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historical partnerships’, EAIE Conference Conversation Starter 3: Stepping into a new era: New 
voices and perspectives on Central and Eastern European higher education, EAIE (2014), 39-44 

- Liviu Matei, Adrian Curaj (Eds.), Daniela Alexe, Ligia Deca, Cezar Hâj – ”Building an integrated 
Higher Education System in EuropeI: Romania’s commitments in the European Higher Education 
Area (EHEA) and their implementation at national level” Central European University Press ISBN: 
ISBN 978-963-386-065-6 

- ‘Evidence-basing the future of the EHEA’, Journal of the European Higher Education Area, issue 
03/2014, RAABE (2014)  

- ‘Higher education: Call for a European integrity standard’, Alina Mungiu-Pippidi & Ligia Deca 
(2012), Nature, 491(7423), 192-192 

- ‚International norms in the reform of Romanian higher education: A discursive analysis’, 
European Journal of Higher Education, Taylor Francis, DOI: 10.1080/21568235.2014.971040 
(2014) 

- ‚Romanian HE in 2009-2013. The Bologna Process and national Priorities in the search for a 
global presence’ in Adrian Curaj, Ligia Deca, Cezar Mihai Haj in Curaj, A., Deca, L., Egron-Polak, 
E. and Salmi, J. (eds) ‚Higher Education Reforms in Romania’, Springer (2015) 

- Internationalisation of higher education in Romanian national and institutional contexts in Adrian 
Curaj, Ligia Deca, Cezar Mihai Haj in Curaj, A., Deca, L., Egron-Polak, E. and Salmi, J. (eds) 
‚Higher Education Reforms in Romania’, Springer (2015) 

- ‘The European Higher Education Area – Going the ‘Whole Nine Yards’ With the Bologna Process 
or Charting New Territories?’, EHEA Journal (2013) 

- ‚Making students active partners in the internationalisation efforts of higher education institutions’, 
ACA/ EUA Handbook on Internationalisation of Higher Education (2010) 

- ‚Translating converging competences into the reality of teaching, learning, research and life at 
higher education institutions’ (autor), Higfher Education for Moder Societies: competences and 
values, Council of Europe higher education series no. 15, ISBN 978-92-871-6777-4 (2010) 

- ‚Student Freedom in University Life’ in Past, Present and Future of the Magna Charta 
Universitatum, Magna Charta Universitatum (2009), Bononia University Press, ISBN 978-88-
7395-457-6 

 
Membru în: 

- Juriul European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities acordat 
de Central European University (CEU): http://20.ceu.hu/teaching-award 

- Coordonator al Conferinței ”Future of Higher Education - Bologna Process Researchers 
Conference”, edițiile 2011 și 2014. 

  

 


