
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciocan Dana Maria  
Adresă Bacău, România 
Telefon Serviciu: 0234.517715; Mobil:  

Fax Serviciu: 0234.517715 
E-mail danaciocan@ub.ro 

  

Naţionalitate Română 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar titular pe disciplinele :  Jocuri sportive - volei, baschet (elemente folosite în 
kinetoterapie),  Ocupaţie şi performanţă umană, Metodica predării baschetului în gimnaziu, Terapia 
ocupaţională în tulburări de învăţare şi tulburări pervazive de dezvoltare, Terapie ocupationala 
pentru persoanele private de libertate sau aflate in probatiune, Comunicare in context social si 
pofesional, Consiliere si orientare in cariera în cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie 
Ocupațională, 
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 2012  
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular pe disciplinele :  Jocuri sportive - volei, baschet (elemente folosite în               

kinetoterapie),  Ocupaţie şi performanţă umană, Metodica predării baschetului în gimnaziu, Terapia 
ocupaţională în tulburări de învăţare şi tulburări pervazive de dezvoltare, Metodica predării voleiului în 
gimnaziu. în cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională, Facultatea de Științe 
ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau - Calea Mărăşeşti 157, Bacău - 600115 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 
Perioada 2004-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular prin concurs la disciplinele: Baschet I, Baschet II;Volei I, Volei II.               - 
Catedra de Jocuri Sportive , Facultatea de Educație Fizică și Sport , Universitatea din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau - Calea Mărăşeşti 157, Bacău - 600115 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 
Perioada 2001-2004  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular prin concurs la disciplinele: Volei I, Volei II, Educaţie Fizică.                      
- Catedra de Jocuri Sportive , Facultatea de Educație Fizică și Sport , Universitatea din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică și de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau - Calea Mărăşeşti 157, Bacău - 600115 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009-2012 
Calificarea / diploma obţinută        Licență în Psihologie 

 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
 

Perioada 2010-2012 
Calificarea / diploma obţinută   Masterat în  ”Comunicare, creativitate si competente psihosociale in organizatii” 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
   Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

 
Perioada 2004- 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Educație Fizică și Sport  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
IOSUD  Universitatea din Piteşti 

Perioada 2008-2011 
Calificarea / diploma obţinută Masterat ”Psihologia sportului de performanță” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

Perioada 2003-2005 
Calificarea / diploma obţinută Masterat ‘ Recuperarea sechelelor postraumatice ale ţesutului subcutanat şi cutanat ‘  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

Perioada 1998-2001 
Calificarea / diploma obţinută Licență în Educație Fizică și Sport   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

Perioada 2003-2005 
Calificarea / diploma obţinută Masterat ‘ Recuperarea sechelelor postraumatice ale ţesutului subcutanat şi cutanat ‘  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba Franceză   Bine   Satisfăcător   Satisfăcător   Satisfăcător   Satisfăcător  
  
  

Competenţe şi abilităţi sociale • 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; 
• Abilităţi de comunicare; 
• Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă. 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Organizarea și participare cu echipa la Campionatelor Naţionale Universitare la Volei feminin (2001 
– 2012) 

• Organizare activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii 
• Organizarea de activităţi cultural-artistice studenţeşti 
• Membră în echipe de cercetare interdisciplinare; 
• Membră în comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice organizate de Facultatea de Ştiinţe ale 

Mişcării, Sportului şi Sănătăţii; 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice     
Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, video-proiector, video, TV. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC -  nivel foarte bun;  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini 
• Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în:  

- Cărţi publicate = 1;  
- Articole publicate în reviste de specialitate din ţară = 8; 
- Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale = 11; 
- Articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale = 4; 
- Manuale de specialitate pentru învăţământul superior = 1; 
- Proiecte de cercetare naţională (membru) = 3. 

• Aptitudini şi competenţe sportive, concretizate în:  
- Campioana naţională la volei feminin cu echipa Ştiinţa Bacău în 1998 şi 2005,  
- Vicecampioană națională cu echipa de volei feminin Știința Bacău în anii 2000, 2001.  

  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare • Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

• Conf. univ. dr. Alexe Dan Iulian - Director Departament Kinetoterapie și Terapie Ocupațională din 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii din Bacău; 

• Prof. Univ. Dr. Dobrescu Tatiana – Secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

• Prof.univ.dr. Lador Ion Ioan – Universitatea ”Carol Davila” București  
• Catherine Carty, UNESCO Chair Project Manager, Department of Health & Leisure Studies, Institute 

of Technology Tralee, Ireland 
  

 
Data                                                     

                                                                                                               Lector univ. dr.  Ciocan Dana Maria  
                                                                                                                                                           


