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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Kalman Klára 

Adresă(e) Domiciliu stabil: Oradea  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) nagy.klara89@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română, Maghiară 

Data naşterii 10/12/1989 

Sex Feminin 

  

Domeniul ocupaţional Kinetoterapeut / Lector universitar / Instructor sportiv 

Experienţa profesională  

Perioada   Octombrie 2021 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice la materiile:  

• Kinetoterapie în geriatrie şi gerontologie; 

• Deficienţe fizico-senzoriale şi masaj; 

• Stagiu de practică; 

• Practică de specialitate 

• Stagiu de practică în mediu montan. 
 

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

  

Perioada Octombrie 2020 – septembrie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice la materiile:  

• Kinetoterapie în geriatrie şi gerontologie; 

• Deficienţe fizico-senzoriale şi masaj; 

• Stagiu de practică în centre de asistenţă socială; 

• Fizioterapie; 

• Stagiu de practică în mediu montan. 
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Numele angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul 
de Educaţie Fizică şi Kinetoterapie 

  

Perioada 2 aprilie 2020 - 11 iunie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Instructor Pilates 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

În contextul pandemic: ţinerea claselor de Pilates Online, pe platforma ZOOM, de 2 

ori pe săptămână, gratuit, din iniţiativă proprie, ca şi voluntar, ca să asigur clienţilor, 
studenţilor şi cunoştinţelor o formă de mişcare. 

  

Perioada   Octombrie 2017 – septembrie 2018 
  Octombrie 2016 – septembrie 2017 
  Octombrie 2015 – septembrie 2016 
  Octombrie 2014 – septembrie 2015  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, susţinerea orelor de lucrări practice la materiile:  

• Kinetoterapie în geriatrie şi gerontologie 

• Kinetoprofilaxie 

• Stagiu practic în centre de asistenţe sociale 

• Stagiu practic în centre speciale de educaţie 

• Stagiu de practică în mediu montan 

• ţinerea orelor de kinetoterapie, educaţie fizică adaptată pentru alte facultăţi. 

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

  

Perioada Luna octombrie 2013 – 2018 

Funcţia sau postul ocupat Secretara  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Gestionarea comunicării cu membrii parteneri; Organizarea cursurilor de formare 

profesională; Documentarea şi arhivarea activităţilor 

Numele angajatorului Asociaţia Profesională ale Kinetoterapeuţilor din Transilvania (APKT) 

  

Perioada Luna noiembrie 2015 - mai 2018 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Întocmirea graficului anual de pregătire sportivă.  

Realizarea intervenţiilor terapeutice-recuperatorii specifice în concordanţă cu 
diagnosticul beneficiarilor, având ca si scop corectarea, recuperarea, compensarea, 
adaptarea şi integrarea lor.  
Participare la diverse acţiuni şi proiecte derulate de ADOR. 

Programul şi durata activităţii: 2 ore/zi, o zi pe săptămână 

Numele şi contactul angajatorului Asociaţia Down Oradea România,  
tel: 0359425552 

  

Perioada Luna noiembrie 2013 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv - Antrenor personal 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Ţinerea orelor de Pilates, fitball, step-aerobic. 
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Numele şi adresa angajatorului Fit4U Fitness Center,  
Bolba Ioana-Maria Intreprindere Individuala 
Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.38, ap.6 

  

Perioada 29.05.2021 - 20.06.2021 

Funcţia sau postul ocupat Formator Curs Instructor Fitness/Antrenor Personal 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea cursurilor teoretice în tematica:  

• Anatomie (sistemul osos, sistemul muscular, sistemul articular, tipuri de 
contracţii musculare) 

• Evaluarea clientului (examenul antropometric, examenul somatoscopic) 

• Fitness: Concept, obiective, mijloace 

• Antrenamentul functional 

• Exercitii calistenice 

Numele şi adresa angajatorului CRISFITXTREME S.R.L. cu sediul in Livezeni, str. Aleea Zorilor, nr. 6, judet Mures 

  

Perioada 23.10.2017 - 23.11.2017 

Funcţia sau postul ocupat Formator Curs Instructor Fitness/Antrenor Personal 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susţinerea cursurilor teoretice în tematica:  

• Anatomie (sistemul osos, sistemul muscular, sistemul articular, tipuri de 
contracţii musculare) 

• Evaluarea clientului (examenul antropometric, examenul somatoscopic) 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Estetika Profesional Oradea - Centru de formare profesională 
Oradea, str. Traian Lalescu nr.31, Bl. D36, ap.3 

  

Perioada Luna ianuarie 2013 – februarie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Ţinerea orelor de aerobic, pilates, zumba şi gimnastică medicală. 

Numele angajatorului Universitatea Creştină Partium din Oradea, Organizaţia Studenţilor 

  

Perioada Luna aprilie-iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Ţinerea orelor de aerobic, fitball, pilates, rebound, zumba. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. 5*5 FOTBAL SRL (Centru Fitness Gym Mar Strong) 

Marin Ion, Oradea, Judeţul Bihor, str. Spiru Haret nr1, ap.12;  

  

Perioada mai 2011-august 2012 

Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Ţinerea orelor de aerobic, fitball, pilates, tone up, flexibar, gliding disc ; oră de 
mişcare pentru copii, aerobic pentru copii. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ARS NOVA SRL (Centru Fitness Ars Nova) 
Lăzuran Elena Teodora, Oradea, Judeţul Bihor, str. Atelierelor nr15, Bl.ZP8, ap.8;  
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Educaţie şi formare   

Perioada 2013 – 2020 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Obţinerea titlului de doctor 
Domeniul: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice 
Calificativul: Foarte bine/Magna Cum Laude 

Titlul tezei de doctorat: Optimizarea mijloacelor folosite în sălile de fitness în 
realizarea atitudinii corporale corecte şi creşterea calităţii vieţii la femei adulte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
Şcoala Doctorală Educaţie Fizică şi Sport 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
 

2015-2016 
Obţinerea diplomei de licenţă 

Domeniul: Educaţie fizică şi sport 
Specializarea: Educaţie fizică şi sportivă 
Media de promovare a anilor de studii: 9,66 
Nota examenului de licenţă: 10 

 
Universitatea din Oradea – Facultatea de Geografie, Turism şi Sport 

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de masterat, obţinerea diplomei de disertaţie 
Domeniul: Educaţie fizică şi sport 
Specializare: Kinetoterapie în reeducare funcţională 
Media de promovare a anilor de studii: 9,86 

Nota examenului de disertaţie: 10 
În aceeaşi perioadă am frecventat cursurile Departamentului pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Personalului Didactic, obţinând Certificatul de absolvire, Nivel II. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea – Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Specializare: 
Kinetoterapie în reeducare funcţională 
Universitatea din Oradea – Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Personalului Didactic 

 
Perioada 

 
  2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Obţinerea diplomei de licenţă 

Specializare: Kinetoterapie şi motricitate specială 
Media de promovare a anilor de studii: 9,74 
Nota examenului de licenţă: 10 
În aceeaşi perioadă am frecventat cursurile Departamentului pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Personalului Didactic, obţinând Certificatul de absolvire, Nivel I. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializare 
Kinetoterapie şi motricitate specială 
Universitatea din Oradea – Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 

Personalului Didactic 

 
Perioada 

 
  2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Obţinerea diplomei de bacalaureat 
Media de promovare a anilor de studii: 9,80 
Media generală la examenul de bacalaureat: 9,40 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 
 
 
 

Liceul Teoretic „Marton Aron” din Miercurea Ciuc 
Profil: ştiinţe sociale 

Certificări  

Perioada 
 

29-31 iulie 2022 
Certificat de participare la cursul de formare de instructor Pilates: „Mat 2”, 
organizat de Balanced Body din SUA, la Graceline Pilates Method Studio, 
Miercurea-Ciuc, Master trainer: Berszan-Markos Reka 

  

Perioada 
 

23-25 aprilie 2021  
Certificat de participare la cursul de formare de instructor Pilates: „Reformer 2”, 

organizat de Balanced Body din SUA, la Graceline Pilates Method Studio, 
Miercurea-Ciuc, Master trainer: Berszan-Markos Reka 

  

Perioada 
 

25-26 mai 2019  
Certificat de participare la cursul de formare de instructor Pilates: „Mat 3 - 
Enhanced Mat and Props”, organizat de Balanced Body din SUA, la Graceline 
Pilates Method Studio, Miercurea-Ciuc, Master trainer: Berszan-Markos Reka 

  

Perioada 
 

2-4 martie 2018  
Certificat de participare la cursul de formare de instructor Pilates: „Reformer 1”, 

organizat de Balanced Body din SUA, la Graceline Pilates Method Studio, 
Miercurea-Ciuc, Master trainer: Berszan-Markos Reka 

  

Perioada 
 

10-12 noiembrie 2017  
Certificat de participare la cursul de formare de instructor Pilates: „Mat 1 and 
movement principles instructor training”, organizat de Balanced Body din SUA, 
la Graceline Pilates Method Studio, Miercurea-Ciuc, Master trainer: Berszan-Markos 

Reka 

 

Perioada 
 

15-16 octombrie 2016 
Am participat la cursul Terapia punctelor trigger – Dry needling – Modul I 
începători, organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania 
şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formatori Ciprian 

Gospodin si Adrian Dumitrache, România 
 

Perioada 2 – 3 aprilie 2016 

 Am participat la cursul Fizioterapia în patologia membrului superior. Aplicaţii 
terapeutice – umăr, organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din 
Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator 
kt.dr. Stanca Daniela, România 

  

Perioada 1 – 4 octombrie 2015 
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 Am participat la cursul de Drenaj limfatic şi tehnici complexe de drenare, 
organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia 
Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: conf.univ.dr.med. 
Raveica Gabriela, România 

  

Perioada 25 – 26 Aprilie 2015 
Am participat la cursul de Reeducarea echilibrului în sindroame vestibulare, 

organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia 
Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: Kt. Ramona Pavel, 
Franţa 

  

Perioada 28 – 29 Martie 2015 
Am participat la cursul de Radiologie spinală pentru kinetoterapeuţi – craniu şi 

coloana vertebrală, organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din 
Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: 
Filep Rareş, România 

  

Perioada 14 martie 2015 

 Diplomă de participare la sesiunea de informare "Competenţe de bază în serviciile 
de furnizare a scaunelor rulante cu antrenare manuală", Oradea, organizat de 

FRAF, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Motivation 
România 

  

Perioada 6-7 decembrie 2014 
Am participat la cursul de Introducere în patologia radio-imagistică 
musculoscheletală a membrelor, organizat de Asociaţia Profesională a 
Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, 

la Oradea, formator: Filep Rareş, România 

  

Perioada 11-15 septembrie 2014 

Certificat de participare a programului de educaţie profesională continuă (40h) 
intitulat: „Curs introductiv de 1 săptămână în terapia NDT/Bobath, a copilului cu 
paralizie cerebrală”. Organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din 

Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: 
Joan Day Mohr, SUA 

  

Perioada 31 mai – 1 iunie 2014 
Certificat de absolvire a programului de educaţie profesională continuă (20h) intitulat: 
„Reîntoarcere la antrenamentul sportiv. Programarea recuperării forţei şi 

managementul unui traumatism sportiv.” Organizat de Asociaţia Profesională a 
Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, 
la Oradea, formator: Javier Linde Cot, Spania. 

  

Perioada 17-18 mai 2014 
Am participat la cursul de Beauty – masaj de drenaj limfatic şi miofascial, 
organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia 

Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: Francesco Maria 
Callarco, Italia. 
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Perioada 26-27 aprilie 2014 
Am participat la cursul de Kinesiotaping Beauty – aplicaţii taping pentru drenaj 

limfatic, organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi 
Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: Francesco 
Maria Callarco, Italia. 

  

Perioada 2014 

 Certificat de recunoaştere pentru participarea la evenimentul de testare Health 

Promotion, componentă a programului Special Olympics - Sportivi Sănătoşi, 
Oradea 

  

Perioada 15-16 şi 22-23 martie 2014 

Am participat la cursul de Kinesiotaping Basic şi Kinesiotaping Advanced, 
organizat de Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia 
Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, la Oradea, formator: Francesco Maria 

Callarco, Italia. 

  

Perioada 3-4 martie 2014 

Am participat la cursul de Masaj Sportiv, organizat de Asociaţia Profesională a 
Kinetoterapeuţilor din Transilvania şi Federaţia Română a Asociaţiilor de Fizioterapie, 
la Oradea, formator: Francesco Maria Callarco, Italia. 

  

Perioada 27-30 ianuarie 2014 

 Am participat la seminarul "Advanced Research Methods in Exercise & Sport 
Research", Cluj-Napoca, Romania. Facilitator: Professor Konstantinos Karteroliotis, 

Grecia 

  

Perioada 19 – 20 octombrie 2013 

Certificat de absolvire a programului de educaţie continuă Posturologie, cu durata 
de 18 ore, organizat de către Asociaţia Profesională a Kinetoterapeuţilor din 
Transilvania. Formator: Alin Burileanu, terapeut Reeducare Posturală Globală. 

  

Perioada 2013 
În cadrul organizării conferinţei internaţionale: „Physical education and sports in the 
benefit of health” am participat la următoarele workshopuri: 

Workshop: „Craniosacral Upledger Therapy” – 24.05.2013 
Workshop: „Facilitation techniques in motor development milestones” – 24.05.2013 
Workshop: Model of functional motor education after „Zoli model in functional motor 
behavior” – 25.05.2013 

Workshop: „Posturology” – 25.05.2013 

  

Perioada 12.03.2012 – 30.06.2012 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de voluntariat 
Am  desfăşurat activitate de voluntariat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Bihor, la Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Oradea, 
activităţi de kinetoterapie cu copiii. (Program de lucru: luni, miercuri şi vineri 4 ore). 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 

  

Perioada 2012 

În cadrul organizării conferinţei internaţionale: „Physical education and sports in the 
benefit of health” am participat la următoarele workshopuri: 
Workshop: „Knee injury prevention on sports” – 25.05.2012 
Workshop: „Return to play. How to manage during and after an injury” – 25.05.2012 

Workshop: „Some games (physical activities) for people with heart diseases” – 
25.05.2012 
Workshop: „Principles of assessment and treatment in children with cerebral palsy 
after NDT Bobath Concept” – 26.05.2012 

Workshop: „Ancient arts applied in modern therapies” – 26.05.2012 

 

Perioada   10.09.2012 - 10.12.2012 (3 luni) 

Calificarea / diploma obţinută Europass Mobility Document, Transcript of Work, Opinie profesioanlă 
 
Am beneficiat de un plasament Erasmus timp de 3 luni în Ungaria, la Nyiregyhaza. 
Aici am efectuat practică în spital (am lucrat în special în ortotraumatologie – ţinerea 

orelor de kinetoterapie), am ţinut ore de kinetoterapie în şcoli, am participat şi am 
asistat la ore de înot terapeutic. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

College of Nyiregyhaza 

  

Perioada ianuarie – iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de voluntariat 
Am efectuat stagiu clinic de voluntariat de kinetoterapie specifică afecţiunilor 
geriatrice la Căminul de bătrâni „Sf. Martin” din Oradea. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Catolică Caritas Oradea, Căminul „Sf. Martin” Oradea 

  

Perioada 2011 
În cadrul organizării conferinţei internaţionale: „Physical education and sports in the 
benefit of health” am participat la următoarele workshopuri: 

Workshop: „Injury prevention on the overhead athlete” – 03.06.2011 
Workshop: „Treatment of the shoulder in the overhead athlete injuries” – 03.06.2011 
Workshop: „Health through movement – Ancient Art” – 03.06.2011 
Workshop: „Functional rehabilitation of hemiparetic patients” – 04.06.2011 

Workshop: „Physical therapeutic behavior in vertebral statics disorders” – 04.06.2011 

Perioada   15.02.2010 - 01.06.2010 
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Calificarea / diploma obţinută Learning Agreement 
 
Am beneficiat de o bursă Erasmus timp de 4,5 luni în Portugalia, la Coimbra. 
Am avut posibilitatea de a cunoaşte o altă cultură, de a face prieteni din diferite părţi 

ale lumii, de a învăţa limba portugheză, de a vedea sistemul de educaţie din Europa 
vest şi multe altele. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

University of Coimbra 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 

Limba română 

 
C2 

Nivel 

Stăpânire 
C2 

Nivel 

Stăpânire 
C1 

Nivel 

Autonom 
C1 

Nivel 

Autonom 
C1 

Nivel 

Autonom 

 
Limba engleză 

 
B2 

Nivel 
Avansat 

B2 
Nivel 

Avansat 
B1 

Nivel de 
bază 

B1 
Nivel de 

bază 
B2 

Nivel 
Avansat 

 
Limba germană 

 
A2 

Nivelul 
Intermediar 

A2 
Nivelul 

Intermediar 
A2 

Nivelul 
Intermediar 

A2 
Nivelul 

Intermediar 
A2 

Nivelul 
Intermediar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă de mică, practicând sporturi de 
echipă (handbal şi baschet). Alte abilităţi sociale: comunicativă, acomodare relativ 
uşoară, flexibilitate, entuziasm, motivarea celorlalţi, responsabilitate, creativitate, 

consecvență, disciplină. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am experienţă bună a managementului echipei, dovedită în rolurile de căpitană a 
echipei de baschet din liceu şi şefă de grupă la facultate. 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 

Programele cunoscute: Suita Office (Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft 
Excel); Zoom Video Communications 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Organizarea şi ţinerea unor Workshop-uri Profesionale: 

 07.11.2020 - Analiza Posturală - Global Postural System 

https://www.facebook.com/events/2918644021752363 

 17.10.2020 - Workshop Recuperare după sarcină: kinetoterapie + Pilates 

https://www.facebook.com/events/361422221677367/ 

 19.09.2020 - Pilates & Yoga Workshop: recuperarea după sarcină 

https://www.facebook.com/events/346978740013956/ 

 23.05.2020 - Yoga & Pilates Workshop Online: Protecţia zonei lombare 

https://www.facebook.com/events/334015520893373/ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
https://www.facebook.com/events/2918644021752363
https://www.facebook.com/events/361422221677367/
https://www.facebook.com/events/346978740013956/
https://www.facebook.com/events/334015520893373/
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 25.04.2020 - Yoga & Pilates Workshop Online: Mobilizare cervicală 

https://www.facebook.com/events/229199808146211/ 

 08.02.2020 - Yoga & Pilates Workshop: Hip Opening Fundamentals 

https://www.facebook.com/events/629409274493438/ 

 16.11.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Inversions (Headstand, handstand, shoulder 

stand and more) 

https://www.facebook.com/events/580296865844770/ 

 19.10.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Contrology 

https://www.facebook.com/events/478723259650480/ 

 22.06.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Sănătatea coloanei vertebrale 

https://www.facebook.com/events/2581575538791758/ 

 18.05.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Secretele stretchingului 

https://www.facebook.com/events/450728505699400/ 

 30.03.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Muşchii CORE - localizare şi dezvoltare 

https://www.facebook.com/events/2035313676763268/ 

 09.03.2019 - Yoga & Pilates Workshop:Stabilitate şi mobilitate lombo-pelviană 

https://www.facebook.com/events/332317230736370/ 

 16.02.2019 - Yoga & Pilates Workshop: Deschiderea centurii scapulare şi dezvoltarea 

echilibrului 

https://www.facebook.com/events/2230897857131625/ 

 

https://www.facebook.com/events/229199808146211/
https://www.facebook.com/events/629409274493438/
https://www.facebook.com/events/580296865844770/
https://www.facebook.com/events/478723259650480/
https://www.facebook.com/events/2581575538791758/
https://www.facebook.com/events/450728505699400/
https://www.facebook.com/events/2035313676763268/
https://www.facebook.com/events/332317230736370/
https://www.facebook.com/events/2230897857131625/
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 În contextul pandemiei pornirea unui canal de youtube şi realizarea materialelor video 

pe diferite teme de profilaxie, prevenirea sedentarismului, combaterea durerilor de 

spate, etc. pentru a ajuta comunitatea. 

Canalul de youtube: https://www.youtube.com/c/Kl%C3%A1raKalman/featured 

Număr de abonaţi: 722 

Videouri publicate: 34 

Vizualizări totale: 33361 

Timp de vizionare totală: 1600 ore 

 
1. Pre-pilates exercises - mobilizing the spine; publicat pe 28.03.2020 
 https://youtu.be/OjxojvDxRcI 
2. Pilates Abdominal Strenghtening: series of 5; publicat pe 30.03.2020 

https://youtu.be/foxI4lR-vEg 
3. Pilates: relaxing stretching for flexibility and stress relief; publicat pe 01.04.2020 
https://youtu.be/oTjDZ7I79qU 
4. Standing PILATES workout for toning your legs & balance; publicat pe 13.04.2020 

https://youtu.be/ODUczcp9WFA 
5. Pilates Side Leg Series; publicat pe 20.04.2020 
https://youtu.be/TxPQDYeQmUA 
6. Pilates Plank Challenges and Variations; publicat pe 24.04.2020 

https://youtu.be/KG4HSMVDHgY 
7. Self neck massage for neck pain; publicat pe 27.04.2020 
https://youtu.be/BA-KGlmwYEw 
8. Kinesio Taping - Bandă kinesiologică; ce este şi la ce se foloseşte?; publicat pe 

19.05.2020 
https://youtu.be/9bXXYisOwoY 
9. Low back pain relief self massage & stretching; publicat pe 25.05.2020 
https://youtu.be/t4MC0fap__o 

10. Foam Rolling Recovery Workout - Myofascial release (Full Body self massage); 
publicat pe 01.06.2020 
https://youtu.be/qh72PD3Ks7s 
11. Pilates Standing Arm Series with small weights: Shoulders; publicat pe 05.06.2020 

https://youtu.be/Qz91UikEbP8 
12. Testul pentru diastaza abdominală şi exerciţii pentru rezolvarea ei; publicat pe 
10.06.2020 
https://youtu.be/IaOtSXubDpU 

13. Exerciţii de mobilizare a umerilor cu ajutorul foam roller-ului; publicat pe 
24.07.2020 
https://youtu.be/C2DloNfMGsA 
14. Exerciţii pentru mobilizarea şoldurilor cu ajutorul mingii de Pilates; publicat pe 

10.08.2020 
https://youtu.be/OlD1QVs6dNg 
15. Exerciţii Pilates pentru dureri lombare; publicat pe 13.08.2020 
https://youtu.be/CLq0YN3Ckiw 

16. Exerciţii pentru diastaza abdominală, nivel avansat; publicat pe 19.08.2020 
https://youtu.be/cXibMNqHdE4 
17. 30 minute Pilates routine no equipment, publicat pe 17.09.2020 
https://youtu.be/YxiqsDc11Sc 

18. 30 minute Pilates routine with small weights; publicat pe 01.10.2020 
https://youtu.be/eS-Dp5ShH4Y 
19. Exerciții pentru vârstnici din culcat - kinetoterapie + Pilates; publicat pe 
14.10.2020 

https://youtu.be/d95ckBJkBZE 
20. 20 de minute Pilates cu Fitball; publicat pe 02.11.2020 
https://youtu.be/O2w4Ug7VE-0 

https://www.youtube.com/c/Kl%C3%A1raKalman/featured
https://youtu.be/OjxojvDxRcI
https://youtu.be/foxI4lR-vEg
https://youtu.be/oTjDZ7I79qU
https://youtu.be/ODUczcp9WFA
https://youtu.be/TxPQDYeQmUA
https://youtu.be/KG4HSMVDHgY
https://youtu.be/BA-KGlmwYEw
https://youtu.be/9bXXYisOwoY
https://youtu.be/t4MC0fap__o
https://youtu.be/qh72PD3Ks7s
https://youtu.be/Qz91UikEbP8
https://youtu.be/IaOtSXubDpU
https://youtu.be/C2DloNfMGsA
https://youtu.be/OlD1QVs6dNg
https://youtu.be/CLq0YN3Ckiw
https://youtu.be/cXibMNqHdE4
https://youtu.be/YxiqsDc11Sc
https://youtu.be/eS-Dp5ShH4Y
https://youtu.be/d95ckBJkBZE
https://youtu.be/O2w4Ug7VE-0
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 21. Exerciţii pentru vârstnici de pe scaun - mobilizarea zonei scapulo-humerale; 
publicat pe 08.02.2021 
https://youtu.be/Kg0f5WsxgPs 
22. 30 de minute Pilates cu inelul (Ring/Magic circle); publicat pe 25.03.2021 

https://youtu.be/YxOIoWEHBow 
23. Evaluarea posturii cu aparatul Global Postural System; publicat pe 06.08.2021 

https://youtu.be/nYWDbvlh3jc 

  

 Activităţi sportive:  

➢ în perioada 1997-2004 am practicat patinaj viteză şi short track la Clubul Sportiv Şco-

lar Miercurea-Ciuc 

  Rezultate:  

1999 – Campionatul Naţional de Patinaj Viteză: în clasament general 

(categoria copii III fete) locul III şi în proba de 100 de m locul II 

1999 – Cupa României: în clasament general locul III 

2001 – Campionatul Naţional de Patinaj Viteză Short Track (categoria copii 

fete) locul II 

2001 – Cupa FRP (Federaţia Română de Patinaj) Patinaj Viteză Short Track 

(categoria copii fete) locul II 

2003 – Campionatul Naţional de Patinaj Viteză Short Track (categoria copii I 

fete) locul II 

 

➢ în perioada 2004-2008 am fost membră a echipei de baschet a liceului teoretic 

“Márton Áron” din M-Ciuc. Cel mai bun rezultat a fost câştigarea Campionatului 

între Liceele Maghiare din România în 2006. 

Permis(e) de conducere  Categoria B 

Informaţii suplimentare 
 

Membru al consiliul facultăţii în anii universitari 2011-2012 şi 2012-2013. 
Membru în comitetul editorial al revistei: "Revista română de kinetoterapie" ISSN 
1224-6220, e-ISSN 2068 - 1712 din anul 2020. 

http://revrokineto.uoradea.ro/Board.html 

Lucrări ştiinţifice publicate 
 

Cărţi: 
1. Ciobanu, D., Sîrbu, E., Şerbescu, C., Lozincă, I., Ianc, D., Tarcău, E., Chiriac, M., 

& Nagy, K. (2015). Ghid de exerciţii pentru dureri lombare. Editura Universităţii 
din Oradea, Oradea 

2. Kalman, K. (2021). Propunere de evaluare complexă a 

persoanelor care vor să iniţieze un program de îmbunătăţire a 

condiţiei fizice. Protocol de evaluare a persoanelor care 

frecventează sălile de fitness., editura Presa Universitară Clujeană, 

e-book, ISBN 978-606-37-1009-4 

3. Kalman, K. (2021). Propunere de evaluare complexă a persoanelor 

care vor să iniţieze un program de îmbunătăţire a condiţiei fizice - 

Protocol de evaluare a persoanelor care frecventează sălile de 

fitness, Editura Universitatii din Oradea, ISBN 978-606-10-2137-6 

https://youtu.be/Kg0f5WsxgPs
https://youtu.be/YxOIoWEHBow
https://youtu.be/nYWDbvlh3jc
http://revrokineto.uoradea.ro/Board.html
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Lucrări ştiinţifice publicate 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articole: 
1. Nagy, K., Şerbescu, C., Ciobanu, D. (2016). The effect of a physical 

activity program on the health related fitness and quality of life on a female 
student group from Oradea, Revista Română de Kinetoterapie vol. 22/ 

nr.37/ mai/2016 
2. Nagy, K., & Hanţiu, I. (2017). Effects of physical activity on body composi-

tion in adult women,  Annals of the University of Oradea. Physical Educati-

on and Sport Fascicle, Rev. no. XXVII/2017 pp.17 -24, Article no. 271113 - 

841, 

http://www.fefsoradea.ro/Fascicula_Educatie_Fizica_si_Sport/2017/3_FEF

S_2017_Nagy.pdf 

3. Kalman, K., & Hanţiu, I. (2017). Effects of physical activity on the quality of 

life among adult women. Timişoara Physical Education and Rehabilitation 

Journal, doi: https://doi.org/10.1515/tperj-2017-0026 

4. Kalman, K., & Hanţiu, I. (2017). Effects of physical activity practiced in 

gyms on adult women's posture, Romanian Journal of Physical Therapy 

vol.23/nr.40/december 2017, 

http://www.revkineto.com/gallery/rrkt%2023,%20nr%2040_dec_2017.pdf 

5. Kalman, K., & Hanţiu, I. (2020). Relevance of Anthropometric Indicators in 
Assessing Adiposity in Adult Women. În curs de publicare la revista Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai Educatio Artis Gymnasticae 

6. Kalman, K., Hanțiu, I., Ciobanu, D. (2020). Effects of physical activity prac-
ticed in gyms on adult women’s core muscle strength and stability, Revista 
Română de Kinetoterapie, 26(44), 29-38 
http://revrokineto.uoradea.ro/26_45/4.revrokineto_26_45_Kalman.pdf 

7. Kalman, K. (2021). Health Awareness and Study Performance in Public 
Educational Type Sports Schools. Central European Journal of Educational 
Research,vol.3, nr.1, 2021 
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