Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

DOBRESCU Tatiana
Romania, Bacău, Calea Mărășești nr. 157, cod poştal 600115

Telefon(oane)

0234517715

Fax(uri)

0234517715

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Română
07.06.1957

Educaţie şi formare
(STUDII EFECTUATE ŞI DIPLOME OBŢINUTE)
Perioada

2018

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Atestat de abilitare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca, Romania

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Ordin MEN atestare abilitare nr. 3858 /4.06.2018
2013

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs de instruire şi formare la Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în
Învăţământul la Distanţă - ID

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV
Austria - România, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/602720, Dezvoltarea şi implementarea
unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior
deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul European Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară I – Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul Major de intervenţie 1.2
Calitate în învăţământul superior.03.01.2011-31.12.2013

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Certificat de absolvire – din 26.11.2013 - manager îmbunătăţire proiecte
2013

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs de instruire şi formare - Programul de perfecţionare Manager îmbunătăţire proiecte

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea naţională de Apărare Carol I,
în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/5/62249, Calitate europeană în învăţământul superior; cofinanţat
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul European Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa Prioritară I – Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul Major de intervenţie 1.2 Calitate în
învăţământul superior.14-18.12.2013

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de participare, Certificat de absolvire – din 18.12.2013 -

Perioada

2013

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs de formare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Fondul pentru dezvoltarea societăţii civile din Bucureşti, Sector 34, Înmatriculat în registrul naţional al
furnizorilor de formare profesională a adulţilor nr. 40/12970/23.12.2011

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Certificat de absolvire – Seria I, Nr. 00037952/ din 18.10.2013 – manager proiect COR 242101
2011

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs de perfecţionare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Cursul de instruire pentru arbitri de gimnastică aerobică din învăţământul superior FRG – Bucureşti,
27-29 aprilie 2012, Bucureşti;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diploma Arbitru Federal
2010

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs de perfecţionare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Cursul de instruire pentru arbitri de gimnastică aerobică din învăţământul superior FRG – Bucureşti,
12-14 noiembrie 2010;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diploma de participare
2008

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs „Evaluarea şi recuperarea umărului posttraumatic” – Centrul de cercetare a motricităţii umane,

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică – 2008;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diplomă participare, credite
2005

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Doctorat

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, titlul tezei „Optimizarea strategiilor de
selecţie şi orientare în sportul aerobic ”-

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport, confirmat de CNATDCU, prin Ordinul Ministrului nr.
4802/15.08.2005; diplomă de absolvire nr. 51 din 18.11.2005;
2005;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs perfecţionare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Cursul de instruire pentru arbitri de gimnastică aerobică , comisia de gimnastică aerobică de la nivelul
FRG, Bucureşti.

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Arbitru federal în gimnastică aerobică – 2005;
2001;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs perfecţionare

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Cursul de instruire pentru arbitri de gimnastică aerobică, comisia de gimnastică aerobică de la nivelul
FRG, Bucureşti.

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Arbitru federal în gimnastică aerobică – 2001;
1995;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Gradul didactic I, Universitatea din Bacău, specializarea Educaţie fizică şi sport,

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bacău.

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Certificat absolvire
1991 – 1993;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii învăţământ superior

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Continuare studii pentru obţinerea Diplomei de Licenţă, Secţia de Educaţie Fizică şi Sport a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii din Bacău (media 10 la examenul de licenţă), Profesor de
educaţie fizică (I) –

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de licenţă
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Perioada

1991

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs perfecţionare învăţământ preuniversitar - Gradul didactic II,

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, specializarea Educaţie fizică şi sport, media 10,00 –;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Certificat Gradul didactic II
1982;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Curs perfecţionare învăţământ preuniversitar - Definitivare în învăţământ,

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, media 9,16 –
septembrie 1982;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Certificat de definitivare în învăţământ
1976 - 1979;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii de licenţă învăţământ superior

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Institutului Pedagogic Bacău studii de formare iniţială în
domeniul Educaţie Fizică şi Sport (media 10 la examenul de diplomă), Profesor de educaţie fizică (II)

Tipul calificării / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Perioada

1972 - 1976;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii liceale

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Liceul „V. Alecsandri” Bacău, Judeţul Bacău

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diplomă de bacalaureat
1971 - 1972;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii gimnaziale – Clasa a VIII a

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Şcoala nr. 5 Bacău, Judeţul Bacău

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diplomă de absolvire
1969 - 1971;

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii gimnaziale – clasele VI - VII

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Liceul „Nadia Comăneci” Oneşti, Judeţul Bacău

Perioada

1968 - 1969

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii gimnaziale – clasa a V a

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Şcoala nr. 15 Bacău, Judeţul Bacău –;

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada

Diplomă de absolvire
1964 – 1968.

Nivelul formei de instruire / învăţământ

Studii ciclul primar – clasele I-IV

Numele instituţiei prin care s-a realizat
formarea profesională

Şcoala nr. 16 Bacău, Judeţul Bacău

Locul de muncă Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2008 – prezent
Profesor universitar Doctor la Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă
Prodecan cu Managementul Cercetării Ştiinţifice şi Relaţii Naționale și Internaţionale, 2016 - prezent
Profesor universitar Doctor la Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă
Prodecan cu Managementul Cercetării Ştiinţifice şi Relaţii Internaţionale, 2012 - 2016
Profesor universitar Doctor la Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă
Secretar Ştiinţific al Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 2008 – 2012.
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice: la forma de învăţământ IF, IFR, ID, (EFS, KMS, SPM) şi studii masterale (AMCTL,
PS) cursuri, activităţi de seminar şi lucrări practice.
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar.
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări
practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii); în cadrul stagiilor pentru şi
finalizare a studiilor doctorale (membru comisii pentru susţinerea rapoartelor, referent oficial comisii
susţinere publică teze); în cadrul concursurilor de admitere;
Evaluare a calității: programe de studii AMCTL, KERF
Elaborare materiale didactice.
Evaluare: ARACIS – acreditare programe de studii, burse internaționale, a dosarelor de candidatură
pentru Burse Erasmus.
Activităţi de cercetare ştiinţifică: în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul de cercetare.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, proiecte
internaționale, naționale, locale, cu agent economic, Centrul de cercetare CECIDEFS
Evaluare a materialelor științifice: articole, cărți, lucrări, proiecte de cercetare, reviste, publicații
științifice
Evaluare dosare de promovare post didactic superior (asistent, lector, conferențiar, profesor).

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii,
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115.
Învăţământ superior.
2007 - 2008
Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de Sporturi Individuale
Activităţi didactice: la forma de învăţământ IF, IFR, ID, (EFS, KMS, SPM) şi studii masterale (AMCTL,
PS) cursuri, activităţi de seminar şi lucrări practice.
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar.
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări
practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii), în cadrul pregătirii prin doctorat
(referent oficial comisii susţinere publică teze); în cadrul concursurilor de admitere;
Elaborare materiale didactice.
Evaluare a calității: programe de studii SPM, KMS
Activităţi de cercetare ştiinţifică: în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul anual.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, proiecte
internaționale, naționale, locale, cu agent economic, Centrul de cercetare CECIDEFS
Evaluare a materialelor științifice: articole, cărți, lucrări, proiecte de cercetare, reviste, publicații
științifice.
Evaluare dosare de promovare post didactic superior (asistent, lector, conferențiar)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Str. Calea Mărăşeşti,
nr.157, Bacău, 600115.
Învăţământ superior.
1993 – 2007
Lector universitar, titular la Catedra de Sporturi Individuale, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
Universitatea din Bacău - 1993 - 2006;
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice: la forma de învăţământ IF, IFR, ID, (EFS, Kinetoterapie) şi studii masterale
postuniversitare (ACRTL, IM) cursuri, activităţi de seminar şi lucrări practice.
Îndrumare programe de studii filiala Piatra Neamț, programe studii Fără Frecvență, promoția 19972000 Invățământ cu frecvență.
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar.
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări
practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Secretar al comisiei de finalizare a studiilor de licenţă

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.
1980 –1993
Profesor de educaţie fizică, Şcoala generală nr.41 Galaţi
Activităţi didactice in domeniul educaţie fizică
Director adjunct cu probleme educative
Profesor diriginte clasa a V a
Responsabil pregătire echipa de atletism pentru tetratlonul şcolar
Responsabil cu organizarea şi desfăşurarea cercului de gimnastică a şcolii.
Responsabil cu pregătirea echipei de handbal băieţi şi fotbal a şcolii.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.
1979 –1980.
Profesor de educaţie fizică, Şcoala nr.12 Galaţi Activităţi didactice in domeniul Educaţie Fizică şi Sport
Profesor diriginte clasa a VI a
Responsabil cu pregătirea echipei de handbal băieţi şi fotbal a şcolii.
Şcoala generală nr. 12 Galaţi
Profesor educaţie fizică şi sport, Învăţământ preuniversitar.

Proiecte de cercetare-dezvoltare
Perioada

2013 – prezent

Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului

Proiect Ziua Mondiala a Activităților Fizice 2017 - Partener UVAB - Proiect finanțat MENCS
Director

Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului

Proiect Ziua Mondiala a Activităților Fizice 2016 - Partener UVAB,
Director

Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului

Proiect ”IMPLICAT ȘI INFORMAT” incheiat cu DAS, Primăria Bacău, UNICEF - România,
Partener

Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada

2009 - 2011
Programul de Cooperare Europeană Teritorială – URBACT II Urbs Health network for "Building
Healthy Communities" – Proiect cu finanțare externă
Partener
2006-2011
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Titlul proiectului

Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului
Perioada
Titlul proiectului
Poziţia în cadrul proiectului

Influenţe formative ale curriculei universitare în urma implementării procesului de la Bologna în sistem
specific – studiu privind aspecte biomotrice ale absolventului ciclului I, la specializarea educaţie fizică
şi sportivă
Director
2007-2008
Violenţa în sport - premise şi soluţii
Membru
2007-2008
Factori de risc ai comportamentului doping în raport cu relaţiile dintre structura de personalitate şi
ambianţa socială a sportivilor
Membru
2003-2004
Proiect Leonardo da Vinci - Squality- Leaqual, coordonat de organizaţia “Passeport Europe”:
Cercetarea calităţii vieţii la persoanele în vârstă
Membru
2011-2012
Proiect DEFS „Evaluarea stării de sănătate a Studenţilor şi Promovarea Activităţilor Corporale pentru
creşterea Calităţii Vieţii”
Partener
2006-2007
Studiu privind aplicarea strategiilor de selecţie şi orientare în gimnastica aerobică de performanţă
Director
2004-2005
Investigarea potenţialului biomotric şi a atitudinilor de postură al populaţiei şcolare a judeţului Bacău
Membru
2002-2003
Depistarea agenţilor stresori specifici la studenţi şi stabilirea celor mai eficiente măsuri de combatere
a efectelor lor
Membru
2011-2013
Stresul indus de factorii de mediu la atleţii de performanţă. Concluzii privind managementul profilaxiei
secundare şi terţiare
Membru
2010-2011
Particularităţi ale adaptării cardiovasculare la efort
Membru
2010-2011
Alternative pentru un stil de viaţă sănătos
Director
2008-2009
Strategii calitative pentru perfecţionarea sistemului educaţional universitar în viziunea europeană
Membru
2006-2007
Studiu privind nivelul indicatorilor condiţiei fizice a studenţilor de la facultăţile de neprofil din cadrul
Universităţii din Bacău prin aplicarea Programului Eurofit
Director
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Premii sau alte elemente de
recunoaştere a contribuţiilor
ştiinţifice
În perioada 1993-2017 am publicat 25 de lucrări Web of science (ISI Thomson), 100 lucrări în revistele de
specialitate şi volumele unor sesiuni internaţionale sau naţionale, 15 cărţi de specialitate și cursuri
pentru studiile de licenţă şi 21 capitole de cărţi.
Diploma HONOR OF MERIT from The International Federation of Physical Education per services
provided to the development of Physical Education - 2016;
Titlul de Laureat al Științei Excelenței Umane și Sportului Universitar din România – 2016;
Plachetă aniversară 25 de ani FEFS Brașov – 2015;
Medalie aniversară 55 de ani oferită de conducerea Universității ”Vasile Alescandri” Bacău - 2016;
Medalie aniversară 40 de ani oferita de conducerea C.S.U. Știința Bacău – 2006,
Merit Științific articol competiția națională la Forum National Stiințific COSR dec. 2015;
Diplomă de excelență oferită de Societatea Stiinței, Excelenței Umane și Sportului Unuversitar – 2015;
Diplomă de excelență oferită de Universitatea Bucureşti la Conferința Științifică Internațională, 2012,
Diplomă de excelență oferită de Federația Sportului Școlar și Universitar din cadrul MCTS, la Forumul
Științific Național Bucureşti, 2010.;
Președinte al comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale „Realizări şi perspective în
domeniul educaţiei fizice şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, Bacău,
2008-.2016;
Președinte al comitetului de organizare a Conferinței Științifice Internaționale Studențești (ISSC)
„Interdisciplinary research in the training of future professionals in the field: Science of sport and
physical education”, Bacău, 2017
Președinte al comitetului de organizare a Sesiunii Naţionale cu participare internaţională,
competiţională, de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor
specialişti în domeniul Educaţie Fizică şi Sport”, Bacău, 2008-2016
Membru în comitetul științific al Sesiunii Naţionale cu participare internaţională, competiţională, de
comunicări ştiinţifice studenţeşti „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul
Educaţie Fizică şi Sport”, Bacău, 2008-2016;
Îndrumare în perioada 1999-2016, lucrări de diplomă, licenţă/disertaţie a studenţilor de la
specializările Educaţia fizică şi sport, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi motricitate
specială 2004 – prezent;
Director al departamentului Științific al Societății Științei, Excelenței Umane și Sportului Universitar din
România (SSEUȘU) 2011 – prezent;
Membru al colegiului director al SSEUȘU din România 2011 – prezent;
Membră a comisiei de învățământ a FŞMSS Bacău - din 2016 – prezent
Preşedinte al comisiei de cercetare ştiinţifică a FŞMSS Bacău - din 2008 – prezent
Președinte al comisiei ştiinţifice de recenzori a FŞMSS – 2011 – prezent;
Membră a Consiliului Academic al Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău – 2016 - prezent;
Coordonator program studii de masterat: Activități Motrice Curriculare și de Timp Liber al FȘMSS
Bacău – 2017
Președinte comisie evaluare și selecție a dosarelor programe ERASMUS – 2012-2016
Membru comisie evaluare și selecție a dosarelor programe ERASMUS – 2012-2016
Membru al comisiei de învățământ al FȘMSS Bacău – 2016 - prezent
Membru al comitetului știintific al Editurii Alma Mater - Universitatea ”Vasile Alescandri” din Bacău –
2011 - prezent
Editor şef al Revistei BDI „Gymnasium” – Scientific Journal of Education, Sports, and Health al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – din anul 2008 - prezent;
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Editor şef al Volumului „Anuar ştiinţific” - proceedings al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar de la
nivelul MECTS din România - din 2009 - prezent;
Editor şef al Revistei „Science, Excellence, Sports” a SŞEUSU Bucureşti, România – 2011 - prezent
Membră a comitetului știintific al Revistei BDI „Gymnasium” – Scientific Journal of Education, Sports,
and Health al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – din anul 2008 - prezent
Membră a comitetului ştiinţific al revistelor ştiinţifice studenţeşti: Kinetostud, VoxStud, ale FŞMSS
Bacău
Membră a comitetului ştiinţific a Sesiunilor științifice studențești de la Bacau, Galați, Suceava, Iași,
Politehnica București, Universitatea București -2008 - 2017
Membră în comisii de doctorat – (IOSUD Universitatea Piteşti, IOSUD Universitatea Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport din București, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău,
Republica Moldova 2006 - prezent
Expert evaluator Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Invăţământul Superior – 2011-2014
Evaluator naţional al Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din România, Domeniul Educaţie Fizică şi
Sport – 2009 – 2016
Evaluator naţional al Agenţiei de Proiecte din România, Domeniul Educaţie Fizică şi Sport – 2016 –
prezent
Membră a comitetului ştiinţific al Forumului Naţional Ştiinţific Competiţional al FSŞU din cadrul MECTS
din România – 2009 – prezent;
Membră a comitetului ştiinţific a Revistelor știintifice de specialitate BDI din Galaţi, Pitesti, Suceava,
Iasi, – din anul 2009 – prezent;
Membră a comitetului ştiinţific al „Anuarului ştiinţific” al Forumului Naţional Ştiinţific Competiţional al
FSŞU din cadrul MECTS din România – 2009 – prezent;
Membră a colectivului de redacţie a Revistei de Educaţie Fizică şi Sport "Studii şi cercetări în EFS",
Universitatea din Bacău – 2004 – 2008;
Membră a colectivului de redacţie a Revistei de Educaţie Fizică şi Sport „Gymnasium”, Universitatea
din Bacău – din anul 2004 – 2007;
Membră a comitetului ştiinţific a conferințelor științifice internaționale din Suceava, Brașov, Iași, Bacău,
Constanța, Craiova, Pitești, Galați, București.
Moderator Congres Științific Internațional ISI LUMEN, Iași, 2016;
Moderator Congres Științific Internațional ISI WCEAS, Roma, 2014;
Membră a comitetului științific al revistei Journal of Sports Science Research, Turcia – 2016 – prezent;
Membru colectiv tehnic – evaluare Proceedings ISI Thomson, A.M.M. ICMERA, A.M.M. OPTIROB –
2014-2015;
Referent ştiinţific cursuri şi cărţi ştiinţifice 2009 – prezent;
Evaluator proiecte de cercetare şi granturi internaționale și naționale;
Contribuții științifice:
15 cărți și cursuri și 21 capitole de cărți
25 articole în extenso publicate în reviste / proceedings Web of science (ISI Thomson;)
45 articole în extenso publicate în reviste / proceedings BDI;
46 articole în extenso în volumele unor conferințe internaționale;
180 participări la manifestări științifice interne și internaționale;
19 proiecte de cercetare / dezvoltare interne și internaționale.

Aptitudini şi competenţe pentru
procesul didactic
Membră în colectivul de întocmire a dosarelor pentru autorizare licenţă, masterat
Membră în colectivul de evaluare internă a dosarelor pentru autorizare licenţă, masterat
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Membră a colectivului de la nivelul universității pentru întocmirea raportului pentru evaluarea
instituţională EUA;
Coordonator activităţi studenţeşti desfăşurate cu ocazia Campionatelor Naţionale Universitare de
Gimnastică Aerobică, 1997-2013;
Preşedinte al comisiei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, programul de studii:
Kinetoterapie şi motricitate specială, 2012 – 2015;
Preşedinte al comisiei de finalizare a studiilor universitare de masterat, programul de studii: AMCTL,
2011 – 2013, 2017;
Membră a comisiei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, programul de studii: EFS, SPM,
AMCTL, 2008 – prezent;
Membră a comisiei de admitere a studiilor universitare de licenţă, programul de studii: EFS, SPM,
AMCTL, 2008 – prezent;
Membră a comisiei de admitere a studiilor universitare de masterat, programul de studii: AMCTL, PS,
KERF 2008 – prezent;
Îndrumător de an – generaţia: 1996 - 2000 EFS, IF;
Responsabil IFR la specializările: Educaţie Fizică Sportivă şi Sport şi Performanţă Motrică din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău – 2006 – 2007
Membră în colectivul pentru elaborarea planurilor de învăţământ şi a dosarelor pentru acreditare /
autorizare licența / masterat – 2008 – prezent;
Preşedinte al Comisiei pentru definitivarea în învăţământul preuniversitar – 2009, 2011
Preşedinte al Comisiei pentru promovarea gradului didactic II în învăţământul preuniversitar – 2010
Membră birou catedră Sporturi Individuale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii din Universitatea Bacău - 2000 - 2008
Responsabil al filialei Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) din Bacău de la Piatra Neamţ - 2000
– 2004;
Responsabil cu învăţământul fără frecvenţă în cadrul FEFS Bacău
Responsabil învăţământ fără frecvenţă, continuare studii în cadrul FEFS Bacău
Director adjunct (educativ) la Şcoala nr. 41 Galaţi

Apartenenţa la societăţi
ştiinţifice
Membru fondator al Societăţii Ştiinţifice, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar (SŞEUSU) din
România din 2011 – prezent
Membră a Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică şi Sport (FIEP) din 2009 - prezent
Membră în European College of Sport Science (ECSS) din anul 2008 - 2012;
Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România din 2000-prezent
Membră a Asociaţiei de Alegeziologie din România din 2005-prezent
Director științific al Centrului de cercetări ”Centrul de Excelenţă privind Cercetarea Interdisciplinară în
Domeniul Educație Fizică și Sport”, acreditat la nivelul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, 2008
- prezent;

Aptitudini şi competenţe
personale
Antrenor sport aerobic, Secţia de Sport aerobic CSU Universitatea Bacău 1997-2005
Arbitru federal al FRG din România, Comisia de gimnastică aerobică - din 2001 - 2013;
Rezultate performanțiale ca antrenor:
1 medalie argint și 3 bronz la CNSA 1998, 1999, 2003
Campion şi vicecampion naţional universitar cu echipa universității de gimnastică aerobică, sport
aerobic, dans aerobic 1997, 2011, 2012, 2013

Limba maternă

Română
9

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

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

B2

-

-

-

Franceză

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilități de comunicare verbală si nonverbală.
Abilitatea de a lucra în echipă. Empatie.
Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor;
Capacitate de analiză şi sinteză;
Capacitate de organizare şi coordonare;
Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse;
Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor;

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Prodecan al Facultatii de Stiinte ale Miscarii Sportului si Sanatatii (FSMSS), "Vasile Alecsandri"
University of Bacau – 2012 - prezent
Director al departamentului ştiinţific al Societăţii Ştiinţifice, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar
(SŞEUSU) din România din 2011 - prezent
Vicepreşedinte al SŞEUSU din România din 2011 - prezent
Secretar ştiinţific al Comisiei Naţionale pentru Studiul Sportului Universitar de la nivelul Ministerului
Educaţiei Cercetării Turismului şi Sportului (MECTS) din România: 2009 - 2011;
Secretar ştiinţific al Facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (FŞMSS) din Universitatea
„Vasile Alecsandri”din Bacău - din martie 2008 - 2012;
Membră a Biroului Consiliului FŞMSS din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - din martie 2008
- prezent;
Membră a Consiliului FŞMSS din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - 2004, 2008 - prezent;
Membră a comisiei ştiinţifice de recenzori a FŞMSS – 2011 – prezent;
Președinte a comisiei de finanțare a FȘMSS – 2015;
Membră a Consiliului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale a Universităţii din Bacău –
2008 - 2012;
Preşedintă a comisiei de cercetare ştiinţifică a FŞMSS Bacău - din 2008 – prezent
Editor şef al Revistei „Gymnasium” – Scientific Journal of Education, Sports, and Health al Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău – din anul 2008 - prezent;
Editor şef al Revistei „Science, Excellence, Sports” a SŞEUSU Bucureşti, România – 2011 - prezent
Editor şef al Volumului „Anuar ştiinţific” - proceedings al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar de la
nivelul MECTS din România - din 2009 - prezent;
Membră a comitetului ştiinţific al revistelor BDI: Bacău, Iaşi, Galaţi, Suceava, Craiova;
Membră a comitetului ştiinţific a conferințelor științifice internaționale din Suceava, Brașov, Iași, Bacău,
Constanța, Craiova, Pitești, Galați, Universitatea București, Politehnica București.
Moderator Congres Științific Internațional ISI LUMEN, Iași, 2016;
Moderator Congres Științific Internațional ISI WCEAS, Roma, 2014;
Membră a comitetului științific al revistei Journal of Sports Science Research, Turcia – 2016 – prezent;
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Membră a comitetului ştiinţific al revistelor ştiinţifice studenţeşti: Kinetostud și VoxStud, ale FŞMSS
Bacău;
Membru comisie de organizare a manifestării ştiinţifice studenţeşti ”Noaptea Cercetătorului” 2014 2015;
Membră în organizarea şi desfăşurarea altor activităţi cu studenţii (curs festiv, excursii, spectacol
aniversar) – 2014 – prezent;
Preşedinte al Comisiei pentru definitivarea în învăţământul preuniversitar – 2009, 2011;
Preşedinte al Comisiei pentru promovarea gradului didactic II în învăţământul preuniversitar – 2010;
2017
Membră birou catedră Sporturi Individuale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii din Universitatea din Bacău - 2004 - 2008;
Responsabil cercetare ştiinţifică al catedrei de Sporturi Individuale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea din Bacău - 2004 - 2008;
Responsabil IFR la programul: Educaţie Fizică Sportivă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău – 2006 – 2007;
Membră în colectivul pentru elaborarea planurilor de învăţământ şi a dosarelor pentru autorizare
masterat – 2008 - prezent;
Director ştiinţific al „Centrului de Excelență pentru Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Educație
Fizică și Sport” al FŞMSS acreditat la nivelul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău – 2006 prezent;
Arbitru federal al FRG din România, Comisia de gimnastică aerobică - 2001 până în prezent;
Responsabil al filialei Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) din Bacău de la Piatra Neamţ - 2000
– 2004;
Responsabil cu învăţământul fără frecvenţă în cadrul FEFS Bacău - 2000 – 2004;
Membră a comisiei tehnice a Comisiei Naţionale de Gimnastică Aerobică a FRG – 2005;
Responsabil învăţământ fără frecvenţă, continuare studii în cadrul FEFS Bacău - 1995 – 2004;

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Abilități de utilizare a aparaturii electronice în procesul didactic.
Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows, Microsoft Office: Word, Excel,
PowerPoint.
Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff – Președinte al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof. univ. dr. Nechita Elena – Prorector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Prorector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

20.06.2018
Prof. univ. dr. habil. Dobrescu Tatiana
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