Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

LICA MARCELINA ELIANA
Str N. Iorga, nr.116, sc 1 , bl.A 64, ap.13, Craiova, Dolj

Telefon(oane)

Mobil:

0721287479

Fax(uri)
E-mail(uri)

eliana.lica@yahoo.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

13 mai 1981, Târgovişte

Starea civila

Casatorita-1 copil

Sex

Feminin

Locul de muncă vizat
Domeniul de ocupatie

Conferențiar universitar, poz.28, Departament 05, Universitatea din
Craiova
Invatamant superior

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi

2004 – 2006

Preparator universitar
Predarea disciplinelor tenis de masă, badminton

responsabilităţi principale
Numele şi adresa

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

angajatorului

Brestei, nr. 156 Craiova, Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice

sectorul de activitate

şi sportului.

Perioada

2006-2012

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Predarea disciplinelor tenis de masă, badminton

Numele şi adresa

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

angajatorului

Brestei, nr. 156 Craiova, Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice

sectorul de activitate

şi sportului.

Perioada

2012 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Lector universitar
Predarea disciplinelor tenis de masă, badminton, activități motrice de timp
liber, măsurare și evaluare motrică și somatică.

Numele şi adresa

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

angajatorului

Brestei, nr. 156 Craiova, Dolj, tel: 0251 422743

Tipul activităţii sau

Activitate didactică şi activitate de cercetare în domeniul educaţiei fizice

sectorul de activitate

şi sportului.

1988-1992 studii primare, Scoala gen. Nr. 35 Craiova
1992-1996 gimnaziu, Liceul Nicolae Titulescu Craiova, clasa cu program
sportiv de volei
1996-2000 liceu, Liceul Nicolae Titulescu Craiova, clasa cu program
Educaţie şi formare
Perioada

sportiv de volei
2000-2004 universitate - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport,
specializarea Educatie Fizica si Sport, Craiova
2004-2006 masterat in domeniul Educatie Fizica si Sport – Sport si
Management in Sport - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Craiova
2008-2011- Studii doctorale- Universitatea din Piteşti, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, I.O.S.U.D

Diplome

şi

certificate

obţinute

2004 - Diplomă de Licenţă în Educaţie Fizică si Sport, specializarea
Educatie Fizica si Sport, media generală a anilor 9,95, media la licenţă
10, susţinerea lucrării 10, Titlul lucrării de licenţă: "Analiza cinematică
a serviciului în tenis de masă", coordonator ştiinţific prof. univ. dr.
Paul Rinderu.
2006 - Diplomă de Master in Sport si Management in Sport, media
anilor 10, media la disertaţie 10,

Titlul lucrării de disertaţie:

"Evidenţierea locului şi rolului practicării exerciţiilor fizice în bugetul
de timp al diferitelor categorii de elevi", coordonator: prof. univ. dr.
Corneliu Andrei Stroe
2011 – Diplomă de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport, Titlul tezei de
doctorat "Strategii de optimizare a pregătirii fizice a voleibaliştilor
juniori bazate pe evaluări neuromusculare", conducător ştiinţific: prof.
univ. dr. Luminiţa Georgescu
Domenii de competenţă
Aptitudini şi competenţe
profesionale

Educaţie fizică şi sport

Competenţe în domeniile: tenis de masă, badminton, analiza cinematică a
Competenţe profesionale

mişcărilor, evaluări neuromusculare, sport si management in sport,
managementul activitatilor de timp liber, instructor de volei, în urma
absolvirii Liceului N Titulescu – clasă vocațională volei.

Competente individuale
Limba materna

Romana

Limbi straine

Engleză

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză

Înţelegere

Ascultare
B2

Vorbire

Citire
B2

Participare la
conversaţie
B2

Scriere

Discurs oral
B2

Exprimare
scrisă
B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Deprinderi de comunicare, abilităţi organizatorice, mobilitate, dinamism,
deschidere către cunoaştere, voluntariat în activităţi sociale şi specifice
Competenţe și abilități
sociale

profesiei.
Punctualitate, seriozitate în îndeplinirea sarcinilor de natură profesională,
sociabilitate, spirit de echipă, abilități de mediere, comunicativitatedobândite pe parcursul anilor de studii și de-a lungul carierei de cadru
didactic.

Aptitudini şi competenţe

Din anul 2005 sunt organizator de competiții pe diferite ramuri sportive.

organizatorice

În ultimii 5 ani, am organizat Campionatele Naționale Universitare de
Tenis de masă.
Din anul 2008 am făcut parte din comitetul de organizare al
conferințelor științifice internaționale desfășurate în cadrul instituției
noastre.
Am fost voluntar în cadrul competițiilor Special Olympics desfășurate în
Craiova.
Am elaborat conţinutul ofertei de cunoştinţe a cursurilor de tenis şi
badminton, asigurând

condiţiile materiale ale desfăşurării lecţiilor

practice.
Pentru buna desfăşurare a orelor de lucrări practico-metodice m-am
implicat în amenajarea şi dotarea terenurilor şi a sălilor de sport precum
şi a cabinetelor metodice
Competenţe și abilități de
utilizare a calculatorului

Nivel mediu de operare, utilizare internet.

Membru al Consiliului Științei Sportului din România;
Apartenență la societăți
științifice

Membru al Societății Științei și Excelenței Umane și Sportului Universitar
Membru al International Association of Sport Kinetics
Membru Asociația Sportivă PROEFS
Membru AS Club Sportiv Fabrica de Volei.

1. Contract de cercetare – dezvoltare, program CERES nr. 93t2002,
Proiecte

de

cercetare

Titlul grantului: Metodologie de monitorizare a pregatirii sportivilor

dezvoltare

de inalta performanta insporturi ciclice cu dominanta aeroba (
MEMOSIP) CERES, membru in colectivul de cercetare Lica(Dragomir)
Eliana Marcelina, 2002 /2003.
2. Cod CNCSIS 687, nr. Contract 40202t2003 , Titlul grantului:
Captarea imaginilor si analiza cinematica a miscarilor cu ajutorul
aparatului SIMI MOTION CAPTURE 3D. Aplicatii in insusirea
tehnicii diferitelor ramuri si probe sportive, director grant: Dragomir
Marian, membru in colectivul de cercetare Lica(Dragomir) Eliana
Marcelina
3. SGU Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROSE (AG21),
Școala de vară ”Fii activ vara prin sport”, finanțat de către Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, perioada 20172019 – expert
4. Contract Erasmul + Strategic Partnerships, TRAINING PROGRAM
FOR IMPROVING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH
DOWN SYNDROME THROUGH INCLUSIVE LEISURE (DS
LEISURE) – expert.

La absolvirea liceului Nicolae Titulescu, cu profil sportiv, am obţinut un
Alte competente si aptitudini ATESTAT PROFESIONAL dobândind cunoştinţe din Bazele sportive ale
practicării sportului şI măiestriei sportive în sportul de performanţă - volei
Campionat Național Universitar Tenis de Masă, Craiova, 2017 :
Rezultate obținute în cadrul Campionatelor

Naționale -

Universitare de Tenis de Masă

5 locuri I;
5 locuri II;
1 loc III.

Campionat Național Universitar Tenis de Masă, Craiova, 2019 :
-

5 locuri I;

-

5 locuri II;

-

4 locuri III.

Am facut parte din echipa Facultatii de Educatie Fizica si Sport din
cadrul Turneului Celor Cinci Baloane organizat de SEEC Franta
Am participat la competitia internationala desfasurata in Istanbul, Turcia
organizata de „Bogazici University„
Vicecampioană națională cu echipa de volei a Liceului Național ”Nicolae
Titulescu” din Craiova

Permis(e) de conducere

Categoria B din 2006

Publicatii

5 carti din care:
- 4 carti de autor sau coautor
- 1 carte colaborator

Participari la congrese si

57 de articole si studii publicate dintre care:

reuniuni stiintifice

30 lucrari in reviste indexate in baze de date internationale (BDI)
15 lucrari prezentate in congrese internationale
12 in reviste nationale

Lect.univ.dr. Lică Marcelina-Elina

