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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Trifa Ioan Pavel

Adresa(e) Oradea, Romania
Telefon(-oane) Mobil:

E-mail(uri) tsebi@rdslink.ro

Nationalitate(-tati) română

Data naşterii 26.01.1968

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea din Oradea– Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul de Educaţie
Fizică, Sport şi Kinetoterapie
Lector universitar doctor

Experienţa profesională

Perioada 2011-2012
Lector universitar doctor
Optimizarea condiţiei fizice (Fitness), Metodica predării disciplinelor de combat, Tehnica si metodica
disciplinelor montane. Educaţie fizică (culturism şi fitness)-alte facultăţi. Responsabil disciplina Schi.
Responsabil disciplina Combat.
Universitatea din Oradea – Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul de Educaţie
Fizică, Sport şi Kinetoterapie. Str. Universităţii Nr.1.
01.03.2005
Lector universitar
Tehnica şi Metodica disciplinelor montane. Aplicaţii sporturi de iarnă – schi. Metodica disciplinelor de
combat – judo. Metodica disciplinelor de combat – karate. Optimizarea condiţiei fizice – fitness.
Musculaţie, Culturism şi fitness.
Universitatea din Oradea- Facultea de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Discipline sportive.
01.03.1998

Asistent universitar
Aplicaţii sporturi  de iarnă-schi. Discipline de luptă – judo, lupte, autoapărare. Culturism (EFS). Educaţie
fizică - culturism şi fitness (alte facultăţi).
Universitatea din Oradea- Facultea de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Sporturi Individuale.

01.03.1996
Preparator universitar
Aplicaţii sporturi  de iarnă-schi, Discipline de luptă – judo, lupte, autoapărare. Culturism (EFS). Educaţie
fizică- culturism şi fitness (alte facultăţi).
Universitatea din Oradea- Facultea de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Sporturi Individuale.

01.10. 1995
Profesor asociat
Aplicaţii sporturi  de iarnă-schi. Discipline de luptă-judo.
Universitatea din Oradea- Facultea de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Sporturi Individuale.

1994-1995
Profesor de educaţie fizică
Educaţie fizică la clasele a VI-a, VII-a, VIII-a; organizator cursuri de Înot şi Schi.
Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”.

1990-1994
Insructor sportiv

Arte marţiale – karate, la grupe de începători şi avansaţi.
L.C.K.S.F. Braşov. B-dul Eroilor nr. 29, 500036, Brasov.
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Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 2010- Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport-Bucureşti- doctor în domeniul Educaţie
Fizică şi Sport în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul „Studiu privind influenţa practicării artelor
marţiale asupra evoluţiei personalităţii” şi în baza O.M.E.T.S. nr. 3492 din 23.10.2010.
2003 noembrie – Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, în domeniul de ştiinţă
Educaţie fizică şi sport, înscris la studii de doctorat la forma de învăţământ fără frecvenţă, cu durata
de 4-6 ani, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Hantău Ioan.
1995 aprilie – Curs post-universitar - antrenor la disciplina sportivă – Judo, în urma examenului
pentru a II-a specializare, din 12.04.1995, la Departamentul Sport din M. T. S. şi Federaţia Română
de Judo, (Carnet de antrenor nr.19221/10.08.1995).
1994 iunie –Universitatea “Trasilvania” Braşov, Facultatea de Ştiinţe, absolvent cu Diplomă de
licenţă în Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie fizică şi sport, specializare sportivă - schi.
1990 septembrie – Federaţia Română de Arte Marţiale (FRAM)- instructor sportiv (Carnet de
instructor sportiv nr. 1083/27.02.1991).
1986 iulie – Liceului industrial nr.1, Oradea, judeţul Bihor, absolvent cu Diploma de Bacalaureat în
profil mecanic.

Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate /

competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) Engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs orale Exprimare scrisă

Limba bine bine bine bine mediu

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

Competente şi abilităţi sociale Aptitudini şi competenţe sociale:
● De-a lungul carierei sportive şi profesionale am participat la diverse activităţi de promovare şi
atragere a tinerilor la practicarea sportului. Am organizat şi condus activităţi sportive (iniţiere şi
instruire în arte marţiale cu copii, culturism şi fitness).

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini şi competenţe organizatorice:
● În perioada septembrie 1994-iulie1995, am instruit şi condus echipa de fotbal a claselor a V-a şi a
VI-a, din cadrul Liceului Pedagogic “I. Vulcan”, cu care am obţinut locul III la faza pe municipiu.
● În iulie 1995, am organizat un curs de iniţiere în înot, desfăşurat la Ştrandul Municipal “Ioşia”, iar în
perioada de iarnă, împreună cu domnul Călin Boeriu, am organizat mai multe excursii la schi.
● Începând cu anul 1998, am organizat şi condus activitatea la Cursul de schi, desfăşurat cu studenţi
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Oradea.
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Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini şi competenţe tehnice:
● În activitatea profesională am participat împreună cu un grup de colegi la construcţia şi întreţinerea
unor aparate şi instalaţii sportive (aparatura specifică sălilor de forţă, instalaţie de transport pe cablu,
ş. a.), sau am instruit studenţi în ce priveşte reparaţia şi întreţinerea schiurilor.

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

● Autodidact în utilizarea calculatorului tehnoredactarea tuturor actelor, cărţilor, îndrumarelor,
referatelor, studiilor şi lucrărilor de cercetare etc.

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini şi competenţe artistice:
● În cadrul activităţii didactice am pregătit şi participat cu studenţii la diverse activităţi şi spectacole cu
caracter sportiv.

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini atletice – obţinute prin practicarea sportului de performanţă:
● Lupte libere, legitimat la CSS Oradea, cu participare şi clasare la competiţii naţionale;
● Karate, legitimat la LCKSF Braşov, cu participare şi clasare la competiţii naţionale şi internaţionale.
● Înot, în urma examenului susţinut la Consiliul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport, (Carnet de
instructor de înot nr. 1160/17.11.1992).

Permis(e) de conducere Da. Categoria A şi B.

Informaţii suplimentare Lucrări publicate 20: ştiintifice 14, didactice 6;
Lucrări ştiintifice relevante:
Fekete Ianoş, Trifa Ioan, Mateaş Călin, Schi – tehnică, metodică, organizare, Editura Durans,  2002,
ISBN 973-613-265-X, 95 pag.
Trifa Ioan, Arte marţiale. Sisteme de luptă,  Editura Universităţii din Oradea, 2007, ISBN 978-973-759-
433-4, 100 pg.
Trifa Ioan, Curs de schi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii din Oradea, 2008, 100
pg.
Trifa Ioan, Curs de combat, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii din Oradea, 2006,
125 pg.
Trifa Ioan, Locul disciplinelor de luptă în cadrul învăţământului superior de educaţie fizică şi sport,
Congres internaţional “Sănătate prin mişcare pentru generaţia viitoare”, Oradea, 15-18 mai 2003,
apărut în Analele Universităţii din Oradea, ISSN 1224 – 5100, pp.807-809, 3 pg., 2003.
Trifa Ioan, Aspecte definiorii ale pregătirii tehnico-tactice în sporturile de combat, Sesiunea anuală de
comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Oradea, 20 mai 2005, apărut în
Analele Universităţii din Oradea, fascicula Educaţie Fizică şi Sport, ISSN 1224 – 5100, pp.421-424,
2005.

Proiecte de cercetare
Grant - contract de cercetare NR. 3447/1999- proiect tip A, cod C.N.C.S.I.S.,13
"Studiul modalităţilor eficiente de atragere a tineretului pentru ocuparea timpului liber, prin practicarea
sportului recreativ în vederea creşterii capacităţii de performanţă ocupaţională".

Anexe


