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A.

Teza de doctorat

Impactul proiectelor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române în comunitățile rurale din județele
Dolj și Gorj, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, domeniul
Sociologie, anul 2013.
B.

Cărţi şi capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani (perioada 2007 - 2016)
B.2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate naţionale ca autor (cu ISBN intern)
Răduț-Seliște, Diana - Biserica şi dezvoltarea capitalului social în comunităţile rurale, Ed. Beladi:
Craiova, 2016, 416 pag, ISBN 978-973-7773-54-8. – TEZA DE DOCTORAT
Răduț-Seliște, Diana - Asistenţa socială participativă (pp. 134 -137), Funcţii şi roluri în asistenţa
socială (pp. 422-429), Întrevederea (pp. 515 – 520) şi Tehnici de lucru în asistenţa socială (pp. 899
– 902) în Neamţu, G (coord) Enciclopedia Asistenţei Sociale, Ed: Polirom, Iaşi, 2016, ISBN 978973-46-4439-1.
Răduț-Seliște, Diana - Chestionare pentru autoevaluare și pentru cunoașterea nevoilor de
instruire (cap. II, pp 105-111 şi pp 115-116) și Managementul de caz (Criterii de eligibilitate a
beneficiarilor și Instrumente de intervenție în asistența socială) (cap. VI. 4., pp 177232), în
Manualului Organizației (Asociația Vasiliada), (ISBN 978-973-7763-98-3), Ed. Mitropolia
Olteniei: Craiova, 2008, lucrare colectivă.
B.4 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate naţionale ca editor (cu ISBN intern)
Advocacy pentru dezvoltare durabilă – cum să implicăm grupurile dezavantajate în promovarea
culturii protecţiei mediului înconjurător (co-autor), Ed. Revers: Craiova, 2011 (ISBN 978-606611-462-2) – lucrare realizată în cadrul proiectului ”Artă pentru proiecte de acțiune durabilă” (Art
for sustainable action projects), finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP, Programul de
Învăţare pe tot parcursul vieţii Grundtvig, cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.
B.5 Manuale didactice, suport de curs (fără ISBN)
Răduț-Seliște, Diana - Teoria abilitării beneficiarului sau teoria empowermentului (cap. II.10, pp
37-42) și Teoria pledării cauzei beneficiarilor de servicii sociale (advocacy) (cap. II.11, pp 4344),
în Teoria și practica asistenței sociale – suport de curs, Craiova (2010), lucrare colectivă tipărită de
Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie.
Răduț-Seliște, Diana - Crearea de rețele în scopul dezvoltării comunitare – înființarea și
conducerea unei rețele de intervenție la nivel local, în Metode interculturale de dezvoltare
comunitară în zonele rurale (suport de curs colectiv, Craiova, 2010), pp 49-76 (disponibil la
http://teologie.central.ucv.ro/blogs/imcod/files/2011/07/suport-de-curs1.pdf), realizat în cadrul
proiectului „Metode interculturale de dezvoltare comunitară” finanţat de Comisia Europeană prin
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Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Grundtvig – Parteneriate pentru Învăţare, contract nr.
86/14.08.2009, nr. de referinţă 09-GRU-2009-1-RO1GRU06-029931 / GRU-09-C-LP-14-DJ-RO.
Răduț-Seliște, Diana - Conceptul de management strategic, Definirea managementului strategic,
Tipologia strategiilor, Componentele strategiei, Procesul managementului strategic, Avantaje ale
managementului strategic, Limite ale managementului strategic, în Management strategic – lucrare
colectivă, Alba Iulia 2010 (disponibilă la adresa http://www.aidasocial.ro/uploads/doc47.pdf), pp
48-60, suport de curs realizat în cadrul proiectului PODCA ”Strategia de dezvoltare socială a
localităților membre în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS
3135, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul
Social European, în perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010. Beneficiarul proiectului:
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia.
C.

Lucrări (articole) ISI / BDI publicate în ultimii 10 ani (perioada 2007 - 2016)

D.
Lucrări (articole) publicate în ultimii 10 ani (perioada 2007 - 2016) în reviste şi volume de
conferinţe cu referenţi (neindexate)
D.1 Articole în reviste
Răduț-Seliște, Diana - Serviciile sociale ale Mitropoliei Olteniei – intervenție activă în dezvoltarea
comunităților,în Revista Slatina Socială, nr. 2/2009, pp 41-45.
D.2 Articole în volumele manifestărilor ştiinţifice
Răduț-Seliște, Diana - Perspectivă comparativă asupra metodelor de dezvoltare comunitară
utilizate în zonele rurale de preoţii din România şi Norvegia, co-autor, lucrare susţinută la
Conferinţa Internaţională „Reconstruind socialul. Riscuri şi solidarităţi noi”, organizată de
Societatea Sociologilor din România şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială a Univeristăţii
Babeş-Bolyai
din
Cluj-Napoca,
2-4
decembrie
2010,
disponibilă
la
adresa
https://cluj2010.files.wordpress.com/2010/08/paper-udangiu-radut-ro.pdf şi la pag. 50 din Book of
abstracts.
E.

Brevete de invenţie obţinute în întreaga activitate

F.

Granturi / proiecte de cercetare în ultimii 10 ani (perioada 2007 - 2016)
F.2 Granturi / proiecte câştigate prin competiţie naţională
2014 – expert formator pe termen scurt în echipa proiectului Şomer Antreprenor? Se poate! –
ŞANSA, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare,
Domeniul major de intervenţie 4.1 – Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare,
cod proiect POSDRU/111/4.1/S/91809.
2013 – expert mediere pe termen lung (consilier forţă de muncă şi şomaj - cod COR 242301) în
echipa proiectului Esti calificat, devii angajat!, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2 - Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi
ocuparea forţei de muncă, cod proiect POSDRU/110/5.2/G/87564.
2013 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Volunteering for social cohesion”,
derulat de Asociația Vasiliada și finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007 – 2013, nr. de referinţă 2(4) 3.3-12, MIS – ETC Code.556.
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2013 – manager proiect New ressources for our community, implementat de Universitatea din
Craiova (Facultatea de Drept și Științe Sociale) în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul
Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP. Valoarea finanţării: 20.000
Euro. Cod proiect GRU13-C-LP-418-DJ-RO.
2010 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Strategia de dezvoltare socială a
localităților membre în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba-Iulia – AIDA”, cod SMIS
3135, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul
Social European, în perioada 29 septembrie 2009 – 28 decembrie 2010.
2010 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului „Să creşti mare!”, implementat de
Asociația Vasiliada cu finanţare din partea Uniunii Europene prin Programul Facilitatea de tranziţie
2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor
dezavantajate, nr de referinţă AB 31.
2009-2011 – asistent manager proiect Intercultural Methods of Community Development,
implementat de Universitatea din Craiova (Facultatea de Teologie) în cadrul Programului de
Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG finanţat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP,
cod proiect GRU-09-C-LP-14-DJ-RO.
2009-2011 – asistent manager proiect Art for sustainable action project, implementat de Centrul
Zonal de Educația Adulților în parteneriat cu Casa de Cultura Traian Demetrescu în cadrul
Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții GRUNDTVIG, finanţat de Comisia Europeană prin
ANPCDEFP, cod proiect 2009-1-NL1-GRU06-01417-4.
2008 – manager proiect ”Centrul de Informare și Consiliere pentru Persoane cu Dizabilități Sf.
Ecaterina”, implementat de Asociația Vasiliada în cadrul programului PHARE 2006 – Măsuri de
Incluziune Socială. Nr de referinţă al proiectului OIRSV/DJ/016. Cod proiect PHARE
2006/018147.04.02.03.01.010.407. Valoarea finanţării: 73.879,31 Euro.
2007 - expert formator pe termen scurt în echipa proiectului ”Ai dreptul să știi!”, implementat de
Asociaţia Vasiliada cu finanţare din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Data: 16.01.2017

Asist. Univ. Dr. Diana Răduț-Seliște
Semnătura
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