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Curriculum vitae
Europass

Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume CIOBANU DORIANA IOANA

Adresa Oradea, Bihor, România
Telefon(-oane) Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri) doriana.ciobanu@yahoo.com

Nationalitate(-tati) română

Data naşterii 08.02.1975

Sex feminin

Locul de muncă vizat /

Domeniul ocupaţional

Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul de Educaţie
Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Kinetoterapie

Experienţa profesională

Perioada 2012: lector universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport,
Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

2009. 2012 redactor şef la Revista Română de Kinetoterapie
2008: THENAPA II: Thematic Network in Adapted Physical Activity „Ageing and  Disability – A New

Crossing Between Physical Activity, Social Inclusion and Life-long Well-Being”
2007:  CNCSIS Bursa de cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică pentru tineri doctoranzi
2004 RO/04/B/P/PP 17 5006 Centru de pregătire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice şi

de recuperare/ Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services
2004:  CNCSIS : cod 596 Activităti motrice adaptate la persoane de vârsta a III a
2001: 2011: asistent universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,

Catedra de Discipline Teoretice, Medicale şi Kinetoterapie.
1998 : 2001: preparator universitar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,

Catedra de kinetoterapie.

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare curs şi lucrări practice, nivel de licenţă şi masterat la următoarele discipline:

„Tehnici speciale de manevrare a bolnavului”,
„Recuperare Educare/reeducare motrică şi funcţională în pediatrie”,
„Recuperarea kinetoterapeutică în afecţiuni  metabolice şi digestive”,
„Kinetoterapie în ginecologie şi obstretică”
îndrumare practică de specialitate,

îndrumare practică pedagogică
secretar ştiinţific al departamentului
editor şef la Revista Română de Kinetoterapie

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr.1, 410087, Oradea, Bihor, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ universitar
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Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate/

competenţe dobândite /

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

201112- 16 septembrie 2011: Curs informativ Bobath infantil, , Spitalul de Recuperare Băile Felix, secţia 1
Mai/ copii
2011: Workshop - "Injury prevention in the overhead athlete", 03.06.2011

Workshop "Treatment of the shoulder in the overhead athlete injuries", 03.06.2011
Workshop ”Sănătate prin mişcare – artă străveche”, 03.06.2011
Workshop "Functional Rehabilitation of Hemiparetic Patients", 04,06,2011
Workshop "Conduita kinetoterapeutică în tulburări de statică vertebrală", 04.06.2011

2011: diplomă de atestare limba engleză avansaţi
2011: curs „Balance Rehabilitation – Translating research into clinical practice”, Marjorie Woollacott şi
Anne Shumway-Cook, 6 – 8 mai 2011, Universitatea din Szeged, Ungaria
2010: finalizarea studiilor doctorale cu acordarea titlului de Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport
(decizie din 15.10.2010)
2010: workshop „Posibilităţi de facilitare în terapia cognitivă”, 5 – 7 nov. 2010, Universitatea de Vest,
Timişoara
2010: Curs introductiv de analiză statistică. Aplicaţii în SPSS”, 22 – 24 octombrie 2010 (10 credite oferite
de Colegiul psihologilor din România şi Asociaţia Naţională a psihologilor şcolari)
2010: workshop „Sports Rehabilitation Course - Posturology Course” 14h, Universitatea Craiova,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 28 – 30 octombrie 2010, 12 credite CME (Credite ECOSEP)
2010: workshop „Rehabilitation and Stroke”, organizar în cadrul Conferinţei Naţionale cu Participare
Internaţională „Educaţia Fizică şi Sportul în Beneficiul Sănătăţii”, Universitatea din Oradea, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, 28 – 29 Mai 2010, (investit cu 3 credite transferabile)
2010: workshop „Iniţiere în metoda Vojta”, în cadrul celui de al III-lea Congres Balcanic de Kinetoterapie
„Constituirea forumului formatorilor în kinetoterapie”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad şi
Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie (investit cu 10 credite transferabile)
2009: curs de perfecţionare acreditat prin Colegiul Medicilor din România, având 6 puncte EMC
„Posttraumatic knee at sportsmen – evaluation, recovery, return to sportive activity”, Universitatea din
Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
2006 – 2008: am fost admisă la examenul de admitere la Doctorat în cadrul A.N.E.F.S. Bucureşti, în
programul de studii doctorale
2001 – 2003: am urmat cursuri postuniversitare de MASTERAT, specializarea KINESIOLOGIE, în cadrul
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Oradea, susţinând teza de disertaţie cu titlul„Studiu
comparativ privind metodele de creştere a forţei abductorilor şoldului după artroplastie totală de şold”.
1998 – 1999: Am urmat cursurile postuniversitare de Studii aprofundate de „Recuperare kinetica in
Reumatologie”, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Oradea,. susţinând teza de
disertaţie cu titlul „Cresterea fortei abductorilor soldului prin izometrie si compresiune in axul articular”
1999: Am urmat cursul de specializare pentru Operator calculatoare şi Utilizator al serviciilor din cadrul
reţelelor informatice. În urma susţinerii examenului de absolvire, din 25 sept. 1999, am obţinut certificatul
de calificare în profesia de OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE.
1993 – 1997: Am frecventat cursurile la zi a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio – Umane, profilul
Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Kinetoterapie - titlul de Licenţiat în kinetoterapie. În aceeaşi
perioadă am frecventat cursurile Departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului
Didactic, obţinând Certificatul de absolvire
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2011 1898 – 1993: Am urmat cursurile pentru profilul sanitar la Liceul Sanitar Oradea, obţinând în anul 1993,
în urma susţinerii examenului de bacalaureat, diploma şi atestatul în meseria de soră medicală.

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) Engleză
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs orale Exprimare scrisă

Limba En Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6

Limba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe organizatorice dobândite ca urmare a organizării Congresului naţional cu participare
internaţională, ediţia 36 (2010) şi 37 (2011) şi sesiunea studenţească ediţia 2010, 2011, workshopuri
de pregătire profesională continuă anul 2010 şi 2011

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

utilizez calculatorul în programele Word, Correl, Excel,
navigare pe internet,
utilizez scanner,
analiză statistică în SPSS, ca rezultat al urmării cursului introductv de analiză statistică în SPSS,

necesar elaborării lucărilor de cercetare şi a tezei de doctorat

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B, din 1997

Informaţii suplimentare

Anexe Lista cărţilor şi lucrărilor publicate


