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CURRICULUM VITAE 
 

Numele şi prenumele: Roman Miron 
 

Data şi locul naşterii: 27.06.1948, Comuna Proviţa de Jos, jud. Prahova 

 

Domiciliul actual: Craiova    E-mail: ifgcraiova@yahoo.com 

 

Starea civilă: căsătorit 

 

Studii: 

Liceale: Liceul nr. 1 “I.l. Caragiale”, Ploieşti, 1966 

 

Universitare: Universiatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Specializarea Sociologie (1968-1972) 

 

Poziţia profesională şi locul de muncă: 

Conferenţiar, catedra de Filosofie-Sociologie, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea din Craiova 

 

Titlul ştiinţific:  

doctor în sociologie, din 2004, Universitatea din Bucureşti, cu teza Axionormativitatea cunoşaterii socioumanului 

 

Ruta profesională: 

- 1972-1975, asistent, Universitatea din Craiova; 

- 1975-1978, asistent titular, Universitatea din Craiova; 

- 1978-2006, lector, Universitatea din Craiova; 

- 2006-        , conferenţiar, Universitatea din Craiova 

 

Domenii de preocupări academice şi de cercetare: 

 Epistemologie socială, sociologia normativităţii, sociologia comunicării, sociologia organizaţiilor, 

imagologie socială 

 

Contribuţii majore în specialitate: 

 Elaborarea conceptelor de “axionormativitate socială” şi “axionormativitatea cunoaşterii;  promovarea 

relaţiilor dintre persoană, status şi rol în soluţionarea teoretică a principalelor fenomene şi procese sociale 

(organizarea entităţilor sociale, integrarea socială, devianţa şi controlul social, determinismul din sfera 

socioumanului, mobilitatea socială etc.); evidenţierea incidentelor paradigmei postmoderne asupra reconfigurării 

cunoaşterii socioumanului, asupra culturii şi a organizărilor familiale. 

 

Preocupări academice şi de cercetare:  

- 15 contracte de cercetare ştiinţifică; 

- 4 cărţi publicate (singur autor); 1 carte publicată (în colaborare); 

- 1 articol apărut în publicaţie străină; 

- 40 de articole apărute în publicaţii naţionale 

- 50 de comunicări ştiinţifice 

 

 

 

 

Apartenenţa profesională 

- membru fondator al Societăţii Române de Sociologie – 1991; 

- director al Filialei Craiova a Centrului de Studii şi Cercetări pentru probleme de Tineret (1996-2000) 
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Activitatea didactică: 

 Titular al următoarelor cursuri: Metode şi tehnici de cercetare sociologică; Sociologia organizaţiilor şi a 

muncii; Sociologia normativităţii; Sociologia comunicării; Sociologia devianţei şi a controlului social. 

 

Responsabilităţi editoriale: 

 -membru al colectivelor redacţionale ale Revistei de Sociologie (1994-1996), al Analelor Universităţii din 

Craiova, seria Filosofie-Sociologie 

 

Limbi străine cunoscute: 

 Limba franceză 

 


