CURRICULUM VITAE
ÎN FORMAT
EUROPEAN

I.

INFORMAŢII PERSONALE

Nume
Prenume
Adresăă institutționălăă
Telefon
E-măil
Nătționălităte
Dătă năsț terii

II. EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului

• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți
• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului
• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți
• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului
• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți
• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului
• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți
• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului
• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți
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LOZINCĂ
ISABELA GILDA
Depărtămentul Educătție Fizicăă , Sport sț i Kinetoterăpie; Făcultăteă de Geogrăfie,
Turism sț i Sport; Universităteă din Orădeă; Păvilion C, Birou 120; C.P. nr. 114,
Oficiul Posț tăl 1, Strădă Universităă tții nr. 1, Orădeă, Bihor, Romăâ niă.
romăâ năă

01.10.2004 - prezent
Depărtămentul Educătție Fizicăă , Sport sț i Kinetoterăpie; Făcultăteă de Geogrăfie,
Turism sț i Sport; Universităteă din Orădeă; C.P. nr. 114, Oficiul Posț tăl 1, Strădă
Universităă tții nr. 1, 410087, Orădeă, Bihor, Romăâ niă.
ÎÎnvăă tțăămăâ nt sț i cercetăre
Conferentțiăr universităr
Predăre, cercetăre, supervizăre, evăluăre
01.10.2000 - 01.10.2004
Cătedră de Kinetoterăpie; Făcultăteă de Educătție Fizicăă sț i Sport, Universităteă din
Orădeă. Strădă Armătei Romăâ ne nr. 5, 41008, Orădeă, Bihor, Romăâ niă
ÎÎnvăă tțăămăâ nt sț i cercetăre
Sț ef de lucrăă ri
Predăre, cercetăre, supervizăre, evăluăre
23.02.1998 - 01.10.2000
Cătedră de Kinetoterăpie; Făcultăteă de Educătție Fizicăă sț i Sport, Universităteă din
Orădeă. Strădă Armătei Romăâ ne nr. 5, 41008, Orădeă, Bihor, Romăâ niă.
ÎÎnvăă tțăămăâ nt sț i cercetăre
Asistent universităr
Predăre, cercetăre, supervizăre, evăluăre
26.02.1996 - 23.02.1998
Cătedră de Kinetoterăpie; Făcultăteă de Educătție Fizicăă sț i Sport, Universităteă din
Orădeă. Strădă Armătei Romăâ ne nr. 5, 41008, Orădeă, Bihor, Romăâ niă
ÎÎnvăă tțăămăâ nt sț i cercetăre
Prepărător universităr
Predăre, cercetăre, supervizăre, evăluăre
1989 – 1995
Spitălul de Pneumoftiziologie “Leon Dăniello”, Strădă B.P. Hăsț deu nr 6, ClujNăpocă. Cluj, Romăâ niă
Medicăl / recuperăre
Profesor C.F.M. (culturăă fizicăă medicălăă )
Recuperăre medicălăă : cărdiorespirător, chirurgie

• Perioădă
• Denumireă sț i ădresă
ăngăjătorului
• Tipul domeniului său
sectorului
• Ocupătțiă său pozitțiă detținutăă
• Principălele ăctivităă tți sț i
responsăbilităă tți

1982 – 1989
ÎÎntreprindereă de Portțelăn “Îris”, Cluj-Năpocă. Cluj, Romăâ niă
Decor, Creătție
muncitoăre.
Productție

A. PROFESOR INVITAT

B. APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII
PROFESIONALE ŞI ŞTIINŢIFICE,
COMITETE EDITORIALE
a.) Organizaţii
profesionale
1995 - prezent
1996 - prezent
1999 - prezent
2003 - prezent

Fundătțiă Universitărăă pentru kinetoterăpie Orădeă (FUKO) → 2013 Asociătțiă
Profesionălăă ă Kinetoterăpeutților din Trănsilvăniă (APKT) membru
Federătțiă Romăâ năă de Kinetoterăpie (FRAK): membru
World Confederătion for Physicăl Therăpy (WCPT) membru
F.Î.O.P.F.(Federătțiă Înternătționălă ă Orgănizătțiilor de Kinetoterăpie din tțăările
Frăncofone) membru

b.) Comitete editoriale;
Recenzor
1995 - 2009
2009 - prezent

Membru îân colectivul de redăctție – Revistă romăâ năă de kinetoterăpie. Editură
Universităă tții din Orădeă
Redăctor şef ădjunct, Comisiă de peer review

C. COMISII DE SPECIALITATE

D. Premii, disticţii

III. EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
• Dăte (de lă – păâ năă lă)
• Denumireă sț i tipul institutției
căre ăsigurăă studiile / formăreă
• Domeniul studiăt
• Titlul călificăă rii obtținute

1997 - 19.12. 2003
Universităteă “Băbesț -Bolyăi” Cluj-Năpocă

• Dăte (de lă – păâ năă lă)
• Denumireă sț i tipul institutției
căre ăsigurăă studiile / formăreă
• Domeniul studiăt
• Titlul călificăă rii obtținute

1997 - 2002 septembrie
Universităteă din Orădeă, Făcultăteă de Medicinăă sț i Fărmăcie

• Dăte (de lă – păâ năă lă)
• Denumireă sț i tipul institutției
căre ăsigurăă studiile / formăreă

1997 - Îunie 2001
Universităteă din Bucuresț ti, Făcultăteă de Psihologie sț i Sț tiintțele Educătției
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Psihologie
DOCTOR îân Psihologie (Ordinul Ministrului Educătției sț i Cercetăă rii nr.
3876/19.05.2004) Temă lucrăă rii de doctorăt: „Corelăte psihologice ăle
kinetoterăpiei îân sectțiă de chirurgie pulmonărăă ”.
http://web.ubbcluj.ro/ro/pr-ăcăd/doctorăt-teze2003.html

Profilul: Medicinăă
Licentțiăt îân Fiziokinetoterăpie
Speciălizăreă: Fiziokinetoterăpie

• Domeniul studiăt
• Titlul călificăă rii obtținute
• Dăte (de lă – păâ năă lă)
• Denumireă sț i tipul institutției
căre ăsigurăă studiile / formăreă
• Domeniul studiăt
• Titlul călificăă rii obtținute
• Dăte (de lă – păâ năă lă)
• Denumireă sț i tipul institutției
căre ăsigurăă studiile / formăreă
• Domeniul studiăt
• Titlul călificăă rii obtținute

Profilul: Sociopsihopedăgogie
Licentțiăt îân Psihologie
Speciălizăreă: Psihologie
1992 - 1995 februărie
Acădemiă Nătționălăă de Educătție Fizicăă sț i Sport. Făcultăteă de Educătție Fizicăă sț i
Sport. Bucuresț ti.
Profilul: Educătție fizicăă sț i Sport
Licentțiăt îân Educătție Fizicăă
Speciălizăreă: Educătție Fizicăă
1985 - 1989 iunie
Înstitutul de Educătție Fizicăă sț i Sport. Făcultăteă de Educătție Fizicăă . Bucuresț ti
Profilul: Educătție fizicăă
Absolvent de Educătție Fizicăă
Speciălizăreă: făă răă frecventțăă (cu durătă de 4 ăni).

Specializări prin Burse în străinătate

IV. APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ

Română

LIMBI STRĂINE

• citit
• scris
• vorbit

Excelent/Bine/ Sătisfăă căă tor

Engleză
Bine
Bine
Bine

Franceză
Bine
sătisfăă căă tor
Bine

Italiana
sătisfăă căă tor
sătisfăă căă tor
sătisfăă căă tor

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

spirit de echipăă , cooperăntăă , persuăsivăă , ăbilităă tți de negociere, ăbilităă tți de
solutționăre ă conflictelor, flexibilităte, consiliere, o
bunăă căpăcităte de
comunicăre
căpăcităte de ădăptăre lă medii multiculturăle, obtținutăă prin experientță de muncăă
îân străă inăă tăte;
Dobăâ ndireă sț i dezvoltăreă ăcestoră se dătoreăzăă sportului prăcticăt (gimnăsticăă sț i
băschet), precum sț i sectoărelor de ăctivităte: recuperăre medicălăă (prof. CFM) sț i
educătție (cădru didăctic)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Locul de muncăă - Universităteă din Orădeă – reprezintăă un mediu îân căre
căpăcităte de sintezăă sț i ănălizăă , căpăcităă tțile decizionăle sț i ăbilităă tțile de
conducere/orgănizăre (sț ef de cătedrăă mărtie 2004 – decembrie 2005) sunt părte
integrăntăă ă procesului de îânvăă tțăămăâ nt, muncă îân echipăă fiind băză desfăă sț urăă rii
ăctivităă tții

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Bunăă stăă păâ nire ă instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ sț i
PowerPoint™);
Dobăâ ndite îân context profesionăl: tehnoredăctăreă tuturor ăctelor, mănuălelor,
tezei de doctorăt, căă rtților, referătelor, lucrăă rilor de cercetăre, cursurilor, etc.

V. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

04 aprilie 2018
Oradea
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