Curriculum vitae
Europass

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

Informaţii personale
Nume / Prenume

ILLE MIHAI IONEL

Locul de muncă vizat / UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE GEOGRAFIE,
Domeniul ocupaţional TURISM ŞI SPORT, Departamentul de Educaţie fizică, sport şi
kinetoterapie
01.10.2007 – Lector universitar, titular prin concurs, poziţia nr. 16
disciplinele:
- Gimnastică,
- Turism,
- Gimnastică aerobică,
- Educaţie fizică alte facultăţi în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport, Universitatea din Oradea, catedra de Discipline teoretice, medicale şi
kinetoterapie.
Experienţa profesională
Perioada 1996 - 2018 cadru didactic la Universitatea din Oradea
Funcţia sau postul ocupat

2007 – prezent, lector universitar

Educaţie şi formare 2011 - doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, la Universitatea Naţională de
Perioada Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
2006 – înmatriculat la doctorat, domeniul Educaţie Fizică şi Sport, Academia
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
1999 – absolvent-* de Studii aprofundate – Antrenamentul sportiv de înaltă
performanţă, Facultatea de educaţie fizică şi sport, Universitatea din Oradea
1998 – curs de promovare a Olimpismului, organizat de COR
1997 – curs internaţional de formatori – Sportul pentru Toţi – Sporturi
fără
frontiere
1996 – curs de antrenori şi arbitrii Gimnastică Aerobică Sportivă
1995 – a doua specializare Handbal
1995 – absolvent a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, specializarea Educaţie Fizică
şi sport
1991 – absolvent a Liceului Samuil Vulcan din Beiuş – profil matematică fizică.
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Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

 sportive – obţinute prin practicarea atletismului de performanţă
la CSS LSV Beiuş şi handbalului la echipa Mecanica Oradea în
divizia a doua naţională.
 pedagogice – obţinute prin practica la catedră în învăţământul
universitar
Profesor de educaţie fizică – competenţă obţinută prin diploma de
absolvire a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Universitatea din Oradea
Antrenor de gimnastică artistică – competenţă obţinută în baza
Ordinului Departamentul Sport din MTS, nr.394 din 1994.
română

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Înţelegere
Ascultare
spaniolă

Vorbire
Citire
Bine

Participare la
conversaţie
Bine

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Bine

Bine

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

Competente şi abilităţi sociale - capacitate de integrare socială foarte bună într-un colectiv, colaborare,

cooperare, lucru în echipă, capacitate de analiză, sinteză şi decizie în situaţiile
ivite.

Competenţe şi cunoştinţe de Utilizare PC (Word; Excel) tehnoredactarea tuturor actelor,
utilizare a calculatorului manualelor, tezei de doctorat, referatelor, lucrărilor de cercetare etc.

cărţilor,

Competenţe şi aptitudini artistice Organizator şi conducător de spectacole artistice şi sportive în cadrul

Universităţii din Oradea, antrenor secţia Fitness a CSU Oradea, coordonator al
grupului de gimnastică aerobică participant la CNU.

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
(vezi instrucţiunile)
Categoria B

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact,
referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi instrucţiunile)
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