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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Ochiană Nicolae 

Adresă(e) 157 Marasesti, 600115, Bacau, Romania 

Telefon(oane) 0040234517715 Mobil:  

Fax(uri) 0040234517715 

E-mail(uri) sochiana@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 24.02.1968 
  

Sex Bărbătesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 2004  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată  
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 concursurilor de admitere; 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;  
Elaborare materiale didactice.  
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, 
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de instruire Auditori ai sistemelor de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AEROQ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar. 

Perioada 2006 – 2007. 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de master. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de masterat - Recuperarea sechelelor post-traumatice a ţesutului cutanat şi subcutanat. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi 
Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2006. 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi 
Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar. 

Perioada 2001 - 2005. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de doctorat. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada 2002 – 2004. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de masterat - Activităţi corporale sportiv-recreative şi de timp liber. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi 
Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1994 – 1997. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de licenţă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi 
Sport, Învăţământ superior. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C1  C1  C1  C1  B2 

Limba   B2  B2  B2  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Din 2015 – membru al Comitetului științific și medical al Federației Internaționale de Tenis de masă 
din 2013 – membru in Comitetul director al Federation Internationale d’Education Physique 
din 2009 – vicepreşedinte al Federaţiei Române de Tenis de Masă 
din 2007-asistent manager pentru România in cadrul Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică şi 
Sport (FIEP) divizia Europa 
din 2007 - Stabilirea de acorduri bilaterale, vizite de lucru si documentare precum şi participarea la 
mobilităţi prin programe comunitare şi extracomunitare  
2007 – membru al Comisiei Tehnice a BTTU (Uniunea Balcanică de Tenis de masă) 
2006 – membru in Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în cadrul  Universităţii Bacău (CEACU)  
2006–2010 Director al Centrului de Cercetări pentru Performanţă Umană din cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

  

  

Informaţii suplimentare 
Carți, monografii, materiale de studiu  - 13 
Articole științifice publicate – 108 
Participari la conferinte – 67 
Mebru în comitete de organizare sau științifice lae unor conferinte – 24 
Brevete de invenție - 1 

  

 
 
  Ianuarie 2019 


