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Română.
04, aprilie, 1976.
•
•
•
•

Lector universitar dr., la Catedra de Jocuri Sportive, a
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea
Bacău, din 21 februarie 2009.
Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de
Jocuri Sportive, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
Universitatea Bacău, din 21 februarie 2005.
Asistent universitar titular (prin concurs) la Catedra de
Educaţie Fizică a Universităţii din Bacău - 12 februarie
2002 – 21 februarie 2005.
Preparator universitar titular (prin concurs) la Catedra
de Educaţie Fizică a Universităţii din Bacău – 1 octombrie
1998 – 12 februarie 2002.

Educaţie şi formare:
• 31 ianuarie 2009 susţinerea tezei de doctorat
„Obiectivizarea managementului performant în activităţile
de învăţare in baschet” la IOSUD – FEFS Piteşti. Titlul
ştiinţific de doctor în Educaţie Fizică şi Sport, confirmat
prin ordinul MECT nr.3658 din 10.04 2009.
• 21 noiembrie 2008 susţinerea tezei de doctorat în Catedra
de Jocuri Sportive de la FEFS Piteşti.
• Studii de doctorat la Faculatea de Educaţie fizică şi Sport,
Universitatea din Piteşti, 2004-2008.
• Master postuniversitar – Informatizare în Educaţie Fizică
şi Sport, Faculatea de Educaţie fizică şi Sport,
Universitatea din Bacău. Susţinerea disertaţiei în februarie
2009.
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• Master postuniversitar – Recuperarea sechelelor
posttraumatice ale ţesutului subcutanat şi cutanat,
Faculatea de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea din
Bacău, Susţinerea disertaţiei în martie 2002.
• Master postuniversitar – Management în Sport, Faculatea
de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi.
Susţinerea disertaţiei în februarie 2002.
• Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea din
Bacău, licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport, 1996-1998,
antrenor categoria a III-a - baschet
• Faculatea de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea Al. I.
Cuza Iaşi 1994-1996.
• Şcoala Normală Ştefan cel Mare Bacău, absolvent liceu cu
diplomă de bacalaureat, 1990 -1994;
• Şcoala Generală nr.20 Bacău 1986-1990.
Aptitudini şi competenţe personale
Româna.
Limba maternă:
Limbi străine
• Engleza – nivel 2 pe scala de 5 punte;
cunoscute:
Aptitudini şi
• Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor;
competenţe sociale şi
• Capacitate de analiză şi sinteză;
organizatorice:
• Capacitate de organizare şi coordonare;
• Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse;
• Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor;
• Hotărâre şi perseverenţă;
• Abilităţi de comunicare;
• Altruism şi orientare helping;
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă.
1.Activităţi în contextul
• Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe
cărora s-au exercitat
parcursul celor 12 ani de activitate numai în Universitatea
aptitudinile sociale şi
din Bacău;
organizatorice:
• Organizarea şi coordonarea activităţilor la disciplina
bazele generale ale baschetului cu studenţii Facultăţii de
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău, din
1998 şi până în prezent;
• Îndrumător de an – generaţia 2007-2010 – Licenţă FŞMSS
Bacău.
• Îndrumător de an – generaţia 2009-2011 – Master –
Performanţă motrică, FŞMSS Bacău.
2. Funcţii îndeplinite în
• Responsabil Compartiment ID-IFR la FŞMSS Bacău
contextul cărora s-au
din decembrie 2009, până în prezent.
exercitat aptitudinile
• Responsabil RCMSSO la catedra de Jocuri Sportive, a
sociale şi
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii,
organizatorice
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău din 2010
până în prezent.
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•
3. Apartenenţa la
societăţi ştiinţifice în
cadrul cărora s-au
exercitat aptitudinile
sociale şi
organizatorice:

•

4. Alte activităţi care
atestă aptitudinile şi
competenţele sociale şi
organizatorice

•

•
•

•

•

Permis de conducere:
Alte aptitudini :

Secretar al Comisiilor de Admitere şi Licenţă în perioada
2003-2010.
Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din
anul 2000);
Membru în FIEP (Federation Internationale D Education
Physique, din 2010.
Membru în Asociaţia Română de Algeziologie (20022008).
Membru în proiectul de cercetare-dezvoltare - Investigarea
aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al
populaţiei şcolare a judeţului Bacău. Contract nr.378 din
17.03.2004, nr.3114 din 05.04.2004., proiect în colaborare
cu ISJ Bacău.
Membru în proiectul de cercetare-dezvoltare - Studiul privind
nivelul indicatorilor condiţiei fizice a studenţilor de la
facultăţile de neprofil în cadrul Universităţii Bacău, prin
aplicarea programului Eurofit. Contract nr.545 din
10.02.2006, nr.77 din 13.02.2006 şi 169 din 13.02.2006.
Membru în proiectul de cercetare-dezvoltare Teste şi probe de
selecţie pentru copii la schi sărituri, conform Contractului de
cercetare-dezvoltare nr. 1184/121 din 07.03.2008 încheiat între
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii din
Universitatea din Bacău şi Federaţia Română de Schi Biatlon din
România;

• Auto – Categoria B;
Aptitudini şi competenţe pentru cercetare:
• Am îndrumat în perioada 2001-2010, lucrări de diplomă,
licenţă şi absolvire a studenţilor de la specializările
Educaţie fizică şi sport, Educaţie fizică şi sportivă şi
Colegiul de Institutori;
• Am îndrumat în perioada 2009-2010, lucrări de disertaţie a
studenţilor de la master, specializările Activităţi motrice
curriculare şi de timp liber.
• Din 2010 îndrum lucrări pentru obţinerea gradului didactic
I, în învăţământul preuniversitar.
• Autor a 6 cărţi specifice jocului sportiv – Baschet.
• Peste 50 de lucrări publicate în volumele şi revistele de
specialitate ale Sisiunilor şi Conferinţelor Internaţionale şi
Naţionale la care am perticipat în perioada 1998-2010.
Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, concretizate
în :
• Am participat la elaborarea planurilor de învăţământ
pentru învăţământ cu frecvenţă redusă de la FŞMSS
Bacău (2010).
• Transmiterea de cunoştinţe de specialitate în domeniul
baschetului;
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Aptitudini şi competenţe tehnice, concretizate în:
• Utilizare PC la nivel bun.
• Utilizare aparatura multimedia: cameră video, scanner,
videoproiector, retroproiector, video, tv.
Informaţii suplimentare :

•
•
•
•

Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof. univ. dr. Balint Gheorghe – Şef de Catedră Jocuri
Sportive, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof. univ. dr. Şalgău Silviu - Prodecan al Facultăţii de
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana – Secretar ştiinţific al
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

15 martie 2011
Lector universitar doctor,
Ciocan Vasile Cătălin
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