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Română

Masculin
Director DPPPD al Universităţii din Oradea
1994 -2010 Prof.univ.dr. Universitatea din Oradea (1994 şi în prezent)
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În prezent sunt profesor universitar dr. la Universitatea din Oradea,
catedra de kinetoterapie şi director al Departamentului pentru Pregătirea şi
Activităţi şi responsabilităţi principale Perfecţionarea Personalului Didactic (Universitatea din Oradea)

Din 1990 până în 1994 conf univ.dr. la Universitatea din Orade
Numele şi adresa angajatorului

1989 – 1990 – inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Oradea

1986 – 1989 - profesor la Liceul/Colegiul Naţional “ Emanuel Gojdu”
Oradea

1983 - 1986 - profesor la Şcoala/Liceul de Artă Oradea

1968 – 1983 – asistent şi lector la Institutul pedagogic /Institutul de
Învăţământ Superior din Oradea (prin repartiţie guvernamentală)
Funcţia sau postul ocupat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Pagina / - Curriculum vitae al
Marcu Vasile

doctor în ştiinţe pedagogice la Universitatea “Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, 1981 (cond. şt: prof.univ.dr. Dumitru Salade; Titlul lucrării “Orientări şi
tendinţe actuale în educaţia fizică şcolară” – publicată la Mannheim , 1989 –
“Orientations dans l`education physique scolaire”

absolvent al Facultăţii de Istorie – Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, specializarea „Psihopedagogie specială, secundar limbă şi
literatură română” (1974)

absolvent al Institutului de Cultură Fizică (UNEFS) Bucureşti,
specializarea „Cultură fizică medicală / kinetoterapie” (1968)

absolvent al liceului/Colegiului Naţional „Samuil Vulcan” din Beiuş, 1964

absolvent al cursurilor de antrenori de volei (cat III), 1986, Bucureşti

absolvent al cursurilor postuniversitare de Cultură Fizică Medicală
(Oradea, 1981)

specializare în Asistenţă Socială la Universitatea MASSA din Cleveland,
Ohio. SUA (1993)

specializare la Paris în Recuperarea handicapaţilor prin sporturi specifice
(1997)

specializare în Psiho-pedagogie specială la Katho/IPSOC, Kortjik, Belgia
(2002-2004) şi la Stockholm (Suedia, 1999)

perfecţionare Managerială în kinetoterapie, Balcelona (Spania , 2003)

perfecţionare în Activităţi motrice adaptate (Thenapa I, Leuven, Belgia
2001-2004, Thenapa II 2004-2007, Belgia, Lituania, Finlanda, Norvegia, Anglia)

perfecţionare în Antrenament mental, Ottawa, Canada (1995)

în 1983 am obţinut gradul didactic I (Ordinul MEN 54449/83)

în 1985 am fost decorat cu diploma şi insigna „Profesor evidenţiat”
(Ordinul MEN)

in 2005 am primit distincţia de excelenta pentru învăţământ superior
(Primăria Oradea)

in 2008 si in 2010 am primit distincţii din partea Universităţii "Vasile
Goldiş "din Arad
Stiinte ale educatiei, Pedagogie, Psiho-pedagogie specială, Psihologie sportivă,
Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Deontologie, Managementul Organizaţiei
Şcolare, Metodologia Cercetării
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Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă











pedagogie
psihologia educaţiei
psihologia sportului
psiho-pedagogie specială
educaţie fizică şi sport
kinetoterapie
management universitar
managementul organizaţiei şcolare
scrierea şi managementul proiectelor

- cultură fizică
- educaţie şi cultură civică
- educaţie pentru sănătate
- educaţie tehnologică
- asistenţă socială
- deontologie pedagogică
- metodologia cercetării
- activităţi motrice adaptate

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba engleză

Vorbire
Participare la
conversaţie

Scriere

Ascultare

Citire

Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Spirit de echipă: o perioadă de 40 ani am deţinut funcţie de conducere ceea ce este
valabil şi în prezent. În acest timp am coordonat diferite acţiuni şi proiecte care s-au
desfăşurat la nivelul echipelor şi grupurilor de lucru în cadrul Institutului Pedagogic
din Oradea, Liceului de Artă, Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Universitatea din Oradea
Comunicativ, prietenos, entuziast, punctual: datorită faptului că mai tot timpul am
fost angrenat în acţiuni la care au participat colegi din toată ţara, abilităţile native au
fost puternic dezvoltate.

coordonez întreaga activitate a D.P.P.P.D.

sunt fondator al organizaţiei „KIWANIS VARADINUM” preşedinte 2010

sunt vicepreşedinte al Federaţiei Române a Sportului pentru Persoane cu
Handicap (din 1990 şi în prezent)

preşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie (din 1997 şi
în prezent)

preşedinte al Fundaţiei Universitare pentru Kinetoterapie, Oradea(din1996)

Studii şi cursuri de specializare 




Competenţe şi aptitudini tehnice aptitudini
de utilizare a calculatorului
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Recuperare prin sport, Franţa
Psiho-pedagogie specială, Suedia, Belgia
Asistenţă socială, S.U.A.

atestat de utilizare a calculatorului (2002)
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Competenţe şi aptitudini artistice

- am fost coordonator al activităţilor cultural artistice a studenţilor I.P.3 Oradea (1968
– 1983)

Alte competenţe şi aptitudini
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sunt expert evaluator ARACIS
conduc Centrul de Cercetări al DPPPD, acreditat
coordonez proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare
sunt membru al Academiei Româno - Americane
sunt conducător de doctorat la UNEFS Bucureşti, din 2000

- am fost decorat cu titlul de „Profesor de onoare” (1986); cu titlul de
excelenţă – pentru învăţământul superior (2005) cu Medalia de Argint la Expoziţia
Mondială de Inventică (China, 2008); cu diploma de excelenţă pentru inventică
(2008); cu Medalia de Broz a Universităţii „Vasile Goldiş”

Sunt membru al ARA (Academia Româno-Americană – membru titular din
2000)

Sunt membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Arta şi Cultură din 2001

Sunt vicepreşedinte al Societăţii Naţionale a Profesorilor de Educaţie
Fizică şi Sport din România

Sunt vicepreşedinte al Federaţiei Române a Sportului pentru Persoane
Handicapate, din 1990

Sunt membru al Colegiului Consiliului Ştiinţei Sportului din România, din
2000

Sunt preşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor de Kinetoterapie
(F.R.A.K.) şi al Fundaţiei Universitare pentru Kinetoterapie din Oradea (F.U.K.O.),
din 1997 şi în prezent

Sunt membru al Asociaţiei/ Colegiului Psihologilor din România

Sunt nominalizat în volumul “Personalităţi pedagogice româneşti” 2000

Sunt nominalizat în volumul 2 al Enciclopediei Sportului Românesc, 2002

Sunt nominalizat în “Catalogul experţilor” 2000 Bucureşti

Sunt nominalizat în „Dicţionarul Inventatorilor Români Contemporani”, 2008

Sunt decorat de Academia din Delhi, India, 2001

Am primit Premiul de Excelenta al Primăriei Municipiului Oradea pentru
învăţământ universitar pentru anul 2005.

Am permis de conducere auto, categoria B

Am publicat 24 de cărţi şi tratate universitare, precum şi 15 îndrumare
practice pentru studenţi şi profesori;
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Informaţii suplimentare


Am publicat peste 250 de lucrări ştiinţifice în reviste cu circulaţie naţională şi
internaţională

Am condus peste 100 de lucrări de diplomă, peste 150 de lucrări de
disertaţie ,15 teze de doctorat

Sunt conducător de doctorat la UNEFS Bucureşti, am 17 doctoranzi

Sunt redactor coordonator al “Revistei Române de Kinetoterapie“
(acreditată CNCSIS numerele 1-22)

Sunt redactor şef al Analelor D.P.P.P.D. Oradea (acreditată CNCSIS, tomul
I - IX)

Sunt redactor şef al Analelor de Kinetoterapie (acreditată CNCSIS)

Sunt expert evaluator CNCSIS Bucureşti

Sunt coautor al Brevetului "Metoda si aparat pentru determinarea
dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului "Dosar 00193 AO,A61B
5/22.01,OSIMM A/00193,2008.Brevetul de inventie are numarul123013/2010

Sunt membru al Comisiei de contestaţii a MECTS , la Psihologie, Ştiinţe ale
educaţiei, Educaţie fizica si sport, si in prezent(CNATDCU)

Sunt solicitat pentru comisii de doctorat la UNEFS Bucureşti, la UNEFS
Chişinău – Republica Moldova, la Cluj-Napoca, la U. Bucureşti

Pot da relaţii


Rectorul Universităţii din Oradea – prof.univ.dr ing.Cornel Antal

Rectorul UNEFS Bucureşti – prof.univ.dr.Viorel Cojocaru

Şeful catedrei de Kinetoterapie – FEFS Oradea, conf.univ.dr. Isabela
Lozincă

Şeful catedrei de Pedagogie - D.P.P.P.D. Oradea, prof.univ.dr. Florica Orţan

Şeful catedrei de Psihologia educaţiei - D.P.P.P.D. Oradea,
prof.univ.dr.Letiţia Filimon

- vicepreşedintele FRAK – conf. univ.dr. Mirela Dan
Lista cu cărţi publicate
Lista cu lucrări publicate
Proiecte
Brevet de invenţie

Anexe

Data
Semnătura
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iunie 2010
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1. Lista cărţilor publicate în ultimii ani


























Bazele teoretice ale exerciţiilor fizice în kinetoterapie, Oradea, 2000
Compendiu de Psihologia sportului, Oradea, 2000
Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Oradea, 2009 (coordonator)
Psihologia activităţilor metrice, Oradea, 2005 (Cu Izabela Lozincă)
Orientare şi consiliere pentru carieră în politicile pentru tineret, Oradea, 2006 (coautor)
Facilitarea neuropreprioceptică în asistenţa kinatică, Oradea, 2004 (cu C. Matei)
Evaluarea în cultură fizică şi sport, Oradea, 2008 (Cu M. Chiriac)
Exerciţiul fizic şi calitatea vieţii, Oradea, 2009 (cu D. Ciobanu)
Activităţi matrice adaptate persoanelor de vârsta a II-a, Oradea, 2010 (coordonator)
Didactica – teoria instruirii, Oradea, 1998 (coautor)
Introducerea în deontologia profesiunii didactice, 1996, Editura Interetnic, Cluj Napoca
Educaţia omului de azi pentru lumea de mâine, Oradea ediţia I, II, III, IV, V, VI, VII (coordonator)
Kinetoterapie (bilingv), Oradea, 2007 (coordonator)
Ghid de programare didactică în educaţie fizică şi sport, Oradea, 2009 (coautor)
Echilibrul corporal, Oradea, 2009 (cu C. Matei)
Vocational training in Adaptid Physical Activity (coautor), Bruxelles, Belgia
Formatori în kinetoterapie, 2010, Arad (coordonator)
European survey and recommendations on ageing, disability and adapted physical activity educational and pshiy level,
Belgia, 2010 (şi în format electronic)
Învăţarea motrică – studii şi cercetări, Oradea, 2007 (coautor)
Activităţi fizice adaptate, Craiova, 2007 (coautor)
Kinetoterapia în patologia geriatică, Craiova, 2007 (coautor)
Vademecum de psihopedagogie specială, Oradea, 2009 (coordonator)
Determinarea dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului – Metodă şi aparat, Galaţi, Oradea, 2008 (coautor)
Competenţe şi capabilităţi în educaţie (DPPPD, vol, 2009, Oradea)
Gândirea pozitivă, implicaţii şi aplicaţii în ştiinţele educaţiei (DPPPD, Oradea, 2010)
2. Lista cu lucrări publicate







Determinarea dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului – Metodă şi aparat, Galaţi, Oradea, 2008 (coautor)
Environmental education by no formal activities (la Congresul ARA,Montreal,Canada, coautor, 2009)
Sporirea calităţii vieţii persoanelor de vârstă a III-a prin utilizarea activităţilor motrice adaptate (Studii de ştiinţă şi cultură,
septembrie 2009, Universitaty Press Arad, 2009)
The optimisation of the psycho – emotional preparation of the sport team (The Psychologist in the community, Arad, 2010)
Locul şi rolul practicii pedagogice în sistemul de învăţământ românesc (Congres ARA, 2010, publicată la Montreal,
Canada)

3. Proiecte
-

TINC (româno – flamand, 2001 - 2004), coordonator pentru România (Psihopedagogie specială: Child care Policies in the
Bihor Country)
Thenapa 1 (European, 2000 - 2004) coordonator pentru România (Activităţi fizice adaptate)
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-

Thenapa 2 (European, 2004 - 2007), coordonator pentru România (Activităţi Fizice Adaptate pentru persoane de vârsta a
III-a)
KAR – Phare Eu (1996 - 1999), director de proiect (Kinetoterapia astăzi în România)
Proiect LdV. (2004 - 2007), european, coordonator pentru Universitatea din Oradea (Training Centre for Healt)
HURO- 0801 / 124, transfrontalier, 2010, manager de proiect (Colaboration for Egality of Chause in Multiethnic Cross –
border Education)
E-learning education, coordonator pentru Oradea, POSDRU 87 / 2010, lieder de proiect U.A.I.C. Iaşi
Activităţi Fizice Adaptate pentru persoane de vârsta a III-a (496 / 2006 – 2009, CNCSIS) director de proiect
CICE (european, 2000 - 2012), expert naţional, coordonator pentru România (Cetăţenia Europeană)
POSDRU / 01 POSDRU – 98 / 09.03.2009, 19.1.3./G/5628 (structural, Târgu Mureş), formator .(Perfecţionarea
personalului didactic din învăţământul special)
„Şcoala , şansa mea”, ID 28073, 2010 (structural), expert pe termen lung, membru al echipei de proiect
4. Brevet de invenţie



„Metodă şi aparat pentru determinarea dezechilibrelor musculare prezente la nivelul trunchiului” – Dosar OSIM – 00193
AO, A61B, 5/22.01 – OSIM A/00193, 2008 (Premiat cu Medalia de argint la Expoziţia Mondială de Inventică din SuZou
(China), octombrie 2008)

Oradea, iunie 2010
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prof.univ.dr. Vasile Marcu
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