UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ŞI MEDICINĂ SPORTIVĂ
Postul scos la concurs Conferenţiar universitar, Poz. 16
Disciplina(ele) postului Elemente de terapie ocupationala, Educare /reeducare motrica si
functionala in pediatrie, Recuperare in afectiuni reumatologice, Fizioterapie
Domeniul ştiinţific: Educaţie fizică şi sport

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Conferenţiar universitar
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1631 din 28.XI.2016

Candidat: Zăvăleanu Mihaela, data naşterii: 17.08.1977
Funcţia actuală : lector universitar dr.
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul de
Kinetoterapie şi Medicină Sportivă
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Craiova
Facultatea de Medicină
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Medicină

1996-2002

Doctor-medic

Domeniul

Perioada

Medicină

2002-2009

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1. Bursa de cercetare
Contract de
postdoctorala
cercetare
postdoctorală
ID 61968

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Educaţie fizică
Craiova, Facultatea de
şi sport
Educaţie Fizică şi Sport

2010
Aprilie 2013
Martie

Perioada
2002-2004

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
medicină

CERCETATOR
POSTDOCTORAL

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Preparator universitar

2.

3

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică
şi sport

2005-2007

Asistent universitar

Educaţie fizică
şi sport

2007 prezent

Lector universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Începând cu perioada 2002-2004 am fost preparator univ la Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport Craiova, urmând apoi ca în 2005 să devin asistent şi apoi
în 2007 lector până în prezent.
În toată această perioadă parcursul meu de cadru universitar s-a îmbinat cu cel
de medic, rezident în perioada 2005-2010 şi cu înscrierea la doctorat. Am primit
titlul de doctor în ştiinţe în anul 2009 prin susţinerea tezei cu titlul „EVALUAREA
CLINICO-FUNCŢIONALĂ ŞI RECUPERAREA PARALIZIILOR CEREBRALE
INFANTILE”, lucrare care a fost considerată că aduce în atenţia specialiştilor din
domeniu o afecţiune pe care lumea medicală românească nu a abordat-o până la
data respectivă.
Preocupările mele privind acest subiect au continuat cu Proiectului de cercetare
postdoctorală: Metodologie inovativă - Scală de evaluare a dezvoltării neuromotorii la copilul cu paralizie cerebrală infantilă in România - SED –PCI, în
perioada 2010 Aprilie - 2013 Martie.
Pentru documentarea şi însuşirea unor bune practici, în octombrie 2011 am făcut
un stagiu practic ca honourable observer la CIRICU - Centre Interuniversitaire de
Référence pour l’Infirmité motrice Cérébrale ULB-VUB-ULg, at L'Hôpital
Universitaire Des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles, sub îndrumarea Prof.
Bernard DAN.
Activitatea ştiinţifică de publicare s-a bazat şi pe experienţa pe care am
acumulat-o prin participarea ca membru în divesre proiecte de LDV, Grundtvig,
CEEX, PN-II, din 2016 sunt membru în proiectul „RAPMES - BRIDGE
GRANT”, din programului PN III: Programul 2 - Creşterea competitivităţii
economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare.
Am publicat mai multe cărţi, ca unic autor sau alături de colegii mei, toate
acestea reprezentând un suport în munca mea de cadru didactic.
Am participat alături de colegii mei la diverse manifestări ştiinţifice din ţară şi
din străinătate (peste 30 de congrese, conferinţe), cu numeroase articole care
reprezintă munca de cercetare şi experienţa mea de medic.
Deasemenea am publicat un număr de 4 articole in reviste indexate ISI şi 4
articole în extenso publicate în volumele "proceedings" cu peer review ale
conferinţelor indexate ISI Thomson. Dintre acestea două au fost citate în 5 articole
ISI.

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea
candidatului
de a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

Am fost membru în comitetul de organizare al:
- Seminarului Naţional GRUNDTVIG ,,Responsabilitate socială şi solidaritate
intergeneraţională", Craiova, 1 iunie 2012.
- Conferinţei Internationale anuale ’’Physical exercises-A complex and modern
way to promote healthy living’’ în anii 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014,
2015 organizată de Facultatea de Educaţie Fizică din Craiova.
In anii 2014 şi 2016 am fost Chairmen la două sesiunii de comunicări poster, iar în
anul 2015 am moderat sesiunea de prezentări susţinute de către studenţi.
http://cis01.central.ucv.ro/exercitiulfizic/
Sunt membrul unor societăţi profesional ştiinţifice din domeniul recuperării
precum Societatea Română de Medicină fizică şi Recuperare SRMFR, Centrului
de Studiu şi Cercetare a Motricitătii Umane, Universitatea din Craiova, European
Academy of Childhood Disability EACD
Sunt membru în bordul editorial al revistei "JOURNAL OF SPORT AND
KINETIC MOVEMENT", an international peer reviewed journal, eISSN 2286 –
3524, indexată SCIPIO, până în acest moment am fost referent ştiinţific, în
evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru revistă la 15 articole.

Incepând cu anul 2007, am început să fiu îndrumător a aproximativ 100 de
studenţi pentru realizarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă.
La evaluările anuale, am obţinut calificativul Foarte Bine în evaluările realizate
de către colegi, dar şi de către studenţi.
Am fost implicată constant într-o altă activitate aceea de coordonare a
studenţilor pentru efectuarea stagiilor de practică în diverse centre de recuperare
cu care facultatea noastră are parteneriate de colaborare.
Unele dintre aceste acorduri au fost iniţiate de către mine (Clinca Phoenix,
Centrul medical Ford) scopul fiind de a oferi suportul studenţilor demonstrarea
practică efectivă a muncii lor viitoare ca specialişti.
O altă activitate la care mi-am adus contribuţia a fost implicarea şi susţinerea
studenţilor în participarea la sesiuni studenţeşti organizate de facultatea noastră în
anul 2014 şi 2015.
În plan didactic m-am preocupat de perfecţionarea modalităţilor de susţinere a
orelor practice cu studenţii, în anul 2006 am lucrat împreună cu colegii mei la
modernizarea laboratoarelor didactice FEFS prin achiziţia de diverse materiale
didactice.
Am încercat mereu şă păstrez o bună comunicare cu studenţii mei, să le ofer
sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor profesională şi personală.
Am absolvit diverse cursuri de pregătire şi formare continuă în acelaşi scop:
cunoştinţele mele profesionale să fie cât mai multe şi să îmi pot îndeplini şi mai
bine activitatea didactică. (spre ex: Absolvirea Cursului de instruire privind
Clasificarea Internationala a Functionalitatii, Dizabilitatii si Sanatatii, 29
septembrie-1octombrie 2014, Sibiu)
Am făcut parte din comisia de concurs pentru un post didactic de asistent
universitar la Departamentul 6, în octombrie 2016.

Capacitatea
candidatului
de a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

Capacitatea organizatorică şi implicarea mea în procesul de învăţământ s-a
manifestat şi prin dorinţa de a cunoaşte şi partea administrativă a activităţii
didactice prin participarea, împreună cu colegii mei, la elaborarea, pregătirea şi
prezentarea dosarului de reevaluare periodică ARACIS, a facultăţii noastre, pentru
departamentele de educaţie fizică şi sport şi kinetoterapie, din Craiova şi
DTSeverin, în anii 2010 şi 2016.
 Am fost şi sunt implicată în partea administrativă a muncii de cadru didactic,
fiind din 2016 la al doilea mandat de membru în consiliul facultăţii şi de secretar
al Departamentul 6 Kinetoterapie şi Medicina Sportivă.
 Am fost coordonator proiectului de cercetare: Metodologie inovativă - Scală de
evaluare a dezvoltării neuro-motorii la copilul cu paralizie cerebrală infantilă in
România - SED –PCI, contract de cercetare postdoctorală ID 61968, 24.04.2010 –
31.03.2013,
 Am fost membru în echipa de cercetare a următoarelor proiecte:
1. „Training Centre for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services” ,,Centru de pregătire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice şi de
recuperare’’, în cadrul programului Leonardo Da Vinci. Director proiect
Avramescu Taina, nr. contract 2004- RO/04/B/P/PP 17 5006 încheiat cu
ANPCDEFP, durata 2005-2007, valoare 265 888 euro.
2. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP, 2011-1-RO1-GRU06-14989 1,
,,Neuromuscular diseases: professional parents and patients, 2011-2013
3. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP PROJECT, 2013-1-RO1-GRU0629473 1, ,,Mutual Caring - From Knowledge To Action“, 2013-2015
4. Proiect european LLP –LdV/TO1/2010/RO/006 e- TRENING FOR
WELLNESS IN SPA SERVICES – e-TRAWELSPA ( http://www.e-edumed.ro/)
coordonat de Universitatea din Craiova.
5.Relation between personality characteristics and electroencephalografic feature
in athlets”, program PN-II-RU-MC-2008-2, resurse umane, cod CNCSIS 159,
contract 163/ iulie 2008. Director proiect Dănoiu Suzana, valoare 4550 RON.
6. Recuperarea activă şi pasivă a membrului superior Acronim proiect: „RAPMES
- BRIDGE GRANT” CONTRACT DE FINANŢARE NR. 109BG ⁄ 2016,
Denumirea Programului din PN III: Programul 2 - Creşterea competitivităţii
economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
7.„Managementul individualizat al recuperării mobilităţii pacienţilor cu patologie
neurologică şi ortopedică prin prisma unor metodologii de cercetare
interdisciplinare MANMOBREC”, program CEEX-M-C2-2358/2006- modul I,
contract 107/2006 cercetare dezvoltare complex. Director proiect prof.univ.dr.
Avramescu Taina, durata 2006-2008, valoare 1 385 000 RON.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
- îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei de Conferenţiar universitar, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 6560/20.12.2012, publicat
în M.O. nr. 890 bis/27.12.2012 şi modificat cu O.M.E.N. nr. 4204/15.07.2013, publicat în
M.O. nr. 440/18.07.2013, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:
îndeplinit

Standarde minimale
Criteriu
C1*
C2*
Domeniul C3
A
C4
C5
Total A
C6
Domeniul
C7
B
Total B
Domeniul C8
C
Total C
TOTAL GENERAL:

Suma indicatorilor
34.75
21.73
35.31
51.19
78
220.98
16
22
38
23
23
281.98

Standard conferenţiar
≥7p
≥7p
≥ 20 p
≥9p
≥8p
≥ 51 p
≥ 14 p
≥ 10 p
≥ 24 p
≥ 18 p
≥ 18 p
≥ 93 p

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.

Semnătura candidatului
Mihaela Zăvăleanu

