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EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

Carieră

23.02.2009 - prezent Conferenţiar universitar titular prin concurs, poz. 9, disciplinele: tehnici
şi metode de relaxare/Reeducare uro-genitală, Kinetoterapie în geriatrie,
Terapii complementare, Mijloacele kinetoterapiei, Terapie ocupaţională,
Electroterapie, la catedra Discipline teoretice, medicale şi kinetoterapie a
facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Oradea.

01.03.2005 – 23.02.2009 Lector universitar titular prin concurs, poz.4; disciplinele: Kinetoterapia
deficienţelor fizice, Kinetotprofilaxia deficienţelor fizice, la catedra de
Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

01.10.1996 - 01.03.2005 Lector universitar titular prin concurs, poziţia nr. 9 disciplinele:, Masaj şi
tehnici complementare, Gimnastică medicală; la Catedra de
Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea
din Oradea.

01.10.1992 - 01.10.1996 Asistent universitar titular prin concurs, poziţia nr.8; disciplinele: Masaj,
Gimnastică medicală, Aerobic, la Catedra de Educaţie Fizică, din cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea.

01.10.1991 - 01.10.1992 Asistent universitar suplinitor la catedra de Educaţie Fizică şi Sport,
Facultatea de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea

1990 – 30.09.1991 Profesor C.F.M. principal la Spitalul de Recuperare Medicală Băile Felix
1980 – 1990 Profesor C.F.M. la Spitalul de Recuperare Medicală Băile Felix

Lucrării ştiinţifice

 lucrari ştiintifice publicate în reviste cotate ISI 3
 lucrari ştiintifice editate pe plan naţional (ISBN) 19
 lucrari ştiintifice editate pe plan internaţional (ISBN) 9
 cărţi publicate 5 autor sau coautor şi 4 ca şi

colaborator
 participare la sesiuni ştiintifice naţionale (cu rezumat publicat) 12
 participare la congrese, sesiuni ştiintifice internaţionale (cu rezumat

publicat)
8

 participare la alte congrese sau conferinţe internaţionale 19
 conducere lucrări ştiinţifice ale studenţilor 70
 membru în comitete de redacţie sau comitete ştiinţifice ale publicaţiilor

de specialitate
14

 membru ale unor societăţi ştiinţifice 2
 moderator al unor secţiuni şi work-shop în cadrul unor congrese

naţionale şi internaţionale
5

 participare la proiecte şi grand-uri naţionale şi internaţionale 5



Funcţii de conducere în învăţământul superior

2000 – 2004 şef al catedrei de Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
Universitatea din Oradea

Denumirea şi adresa
angajatorului

Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str.
Universităţii nr. 1, Oradea, România

Tipul domeniului Educaţie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie
Ocupaţia şi poziţia
deţinută

conferenţiar universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

1996 până în prezent vicepreşedinte al Fundaţiei Universitare pentru Kinetoterapie Oradea, precum şi
vicepreşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie

mai 2000 – mai 2002 membru supleant al Comitetului Executiv al Regiunii Europeene a Confederaţiei
Mondiale pentru Kinetoterapie (World Confederation fo Physical Therapy)

mai 2002 – mai 2004 vicepreşedinte al Comitetului Executiv a Regiunii Europeene a Confederaţiei
Mondiale pentru Kinetoterapie (ER – WCPT)

2003 – 2007 vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale a Kinetoterapeuţilor Francofoni – FIOPF.
ian 2006 – până în
prezent

preşedinte al Asociaţiei de Qigong „Qilingong” Oradea, afiliată Federaţiei Române
de Qigong, aflată sub umbrela Federaţiei Române Sportul pentru Toţi

STUDII

Educaţie

2003 – 2007 Studii doctorale în Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives –
Ştiinţele şi tehnicile activităţilor fizice şi sportive, Universitatea Blaise Pascal din
CLERMONT-FERRAND II, Franţa, încheiate la 30 mai 2007 cu susţinerea tezei de
doctorat „Etude des caractéristiques posturales et des capacités physiques de
l’enfant roumain scolarisé. Effets d’un programme d’activités physiques sur ses
performances motrices évalués par la batterie de tests EUROFIT” („tres
honorable”).

1992 februarie Diploma de licenţă la Academia Naţională de Educaţie Fizică Bucureşti
specializarea: Cultură Fizică Medicală cu lucrarea “Tratamentul bolnavilor cu
spondilită anchilozantă în condiţiile staţiunii Băile Felix –Oradea” (9).

1979 – 1980 Adeverinţă de specializare (anul IV) în Cultură Fizică Medicală (9,54), Institutul de
Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, cu lucrarea de diplomă: “Contribuţii la
tratamentul scoliozei prin gimnastică medicală” (10)

1976 – 1979 Diplomă de Institutul de Invăţământ Superior Oradea, Facultatea de Invăţământ
Tehnic şi Pedagogic, secţia Educaţie Fizică, specializarea: Cultură Fizică Medicală
(9,25) cu lucrarea de diplomă: “Contribuţii la tratamentul scoliozelor prin
manipulari vertebrale şi gimnastica medicală” (10).

1972 – 1976 Liceul Real-Umanist nr. 3 Oradea, profilul Real

Cursuri de perfecţionare

noi 2008 – mar 2009 Cursul de terapii complementare ANATECOR
martie 2008 Cursul de masaj tradiţional tibetan
febr 2008 Cursul de drenaj limfatic manual – organizat de APK „Muntenia”
sept 2006 Cursul de Medicină Tradiţională Chineză: „Fundation of Traditional Chinese

Medicine”, Hellenic Academy of Traditional Chinese Medicine, 15 ECTS.
iunie – august 2004
aprilie – iulie 2005

mai – iulie 2006

stagii de practică în laboratoarele:
 EA 3895 „Architecture du Tissue Osseux et Exercise Physique” Orleans,

Franţa
 INSERM U658 din Orleans, Franţa;
 „Biologie des activite physiques et Sportives (EA3533)” Universitatea



Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Franţa.
2004 (6-7 aprilie)  Programului educaţional ChildNet, Oradea, Institutul pentru dezvoltarea

Copilului, Fundaţia Tulane
2003 - prezent  participarea la numeroase cursuri de perfecţionare susţinute în cadrul

Federaţei Române de Qigong
2-3 martie 2001  cursul “The cognitive therapeutic exercise italian proposal for rehabilitation”,

Seminarul „Zilele fizioterapiei italiene şi ungare în neurologie”, Budapesta
1987 (19.10 – 18.11)  curs de perfecţionare - Spitalul de Recuperare Medicală Băile Felix şi Clinica

de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti.
Materiile principale Kinetoterapie, Educaţie fizică, Qigong, Medicină Tradiţională Chineză
Titlul calificării
obţinute

Profesor CFM principal, lector universitar la specializarea kinetoterapie, Antrenor de
qigong în cadrul Federaţiei Naţionale de qigong „Qilingong”

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă ROMÂNĂ
Limbi străine  Engleză: abilitate la citit – nivel: f. bine, abilitate la scris – nivel: f. bine,

abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: f. Bine
(Obţinerea unui punctaj de 597 la testul de limbă TOEFL - Test of English as a
foreign language, în ian 1996)

 Franceză: abilitate la citit – nivel: f. bine, abilitate la scris – nivel: f. bine,
abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: f. bine

 Italiană: abilitate la citit – nivel: bine, abilitate la scris – nivel: satisfăcător,
abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: bine

 Maghiară: abilitatea de a vorbi/comunica – nivel: satisfăcător

Aptitudini şi competenţe sociale

 comunicare
interculturală,

 muncă de echipă,
 capacitate de adaptare

şi intergrare socială şi
profesională

Demonstrate prin participarea la, şi îndeplinirea următoarelor activităţi şi
reponsabilităţi:

 reuniuni de lucru în cadrul proiectelor internaţionale de cercetare (network-uri
europeene) începând din anul 2000, cel puţin bianual;

 vicepreşedinte a Comitetului Executiv al Asociaţiei Europene a Confederaţiei
Mondiale pentru kinetoterapie (WCPT);

 congrese, conferinţe, simpozioane (vezi Lista participărilor la congerese,
seminarii, conferinţe);

 moderator la Congresul Modial de Kinetoterapie (Barcelona 2003);
 stagii de practică în laboratoarele:

- „Architecture du Tissue Osseux et Exercise Physique” (EA 3895) Orleans,
Franţa
- INSERM (U658) Orleans, Franţa;
- „Biologie des activite physiques et Sportives (EA3533)” a Universităţii
Blaise Pascal din Clermont-Ferrand, Franţa.

Aptitidini şi competenţe artistice şi sportive

1977-1978  Membră a echipei studenţeşti de gimnastică ritmică, locul IV la Campionatele
studenţeşti de gimnastică ritmică

1979-1980  Membră a formaţiei de dans modern al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică
şi Sport „Gymnasion” participant la Spartachiada tineretului, de la Praga,
Ceholsovacia.

1980-1982  Membră a formaţiei de dans tematic a Facultăţii de Educaţie Fizică,
Universitatea din Oradea între

1989 şi până în prezent  Conducere de programe de gimnastică de întreţinere, aerobic, callenetics,
stretching, kinetotprofilaxie primară şi secundară şi dans adaptat, qigong pentru
persoane de toate categoriile de vârstă., de cel puţin 5 ori pe săptămână fără
întrerupere

1993 - 2003  Cursuri de iniţiere în schi în cadrul practicii în staţiuni balneo-climaterice de



iarnă a studenţilor la kinetoterapie, conform planului de învăţământ

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 Implicare în atingerea obiectivelor
 Dinamism
 Capacitate managerialǎ

Aptitudini şi competenţe tehnice

 Utilizare calculator (Word; Excel, STAT view , PCSM)
 Statistică matematică aplicată domeniului biologiei activităţilor fizice
 analize de osteodensitometrie şi compoziţie corporală cu aparatul Hologic QDR 4500 (Hologic Inc.,

Bedford, USA) şi programul QDR pentru Windows, versiunea 11.2 şi realizarea radiografiilor de
calcaneu pentru determinarea microarhitecturii osoase

 Permis de conducere categoria B

Persoane de contact pentru referinţe:

Pe plan naţional:  profesor univ. dr. Vasile MARCU Universitatea din Oradea
 conf. univ. dr. Doina Mârza, Facultatea de Educaţie Fizică şi Kinetoterapie,

Universitatea din Bacău
 prof.univ dr. Mariana Cordun, Academia Naţională de educaţie Fizică şi Sport

Bucureşti
Pe plan internaţional:  profesor dr. Daniel COURTEIX Universitatea Blaise Pascal Clermomnt-Ferrand II,

 profesor dr. Emmanuel VAN PRAAGH, Universitatea Blaise Pascal Clermomnt-
Ferrand II, Franţa,

 profesor univ. dr. Gareth STRATTON, Universitatea John Moores Liverpool,
Marea Britanie,

 prof.univ.dr. Herman van Coppenole, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation
Sciences, Katholieke Universiteit Leuven – Belgia, Tervuursevest 101, B3001
Leuven, Belgia.

Oradea Conferenţiar univ.
12.12.2011 Carmen Şerbescu


