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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume     INDRIEȘ MIHAELA ANA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere de cursuri şi seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2008-2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere de cursuri şi seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Catedra de Discipline teoretice și 
medicale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 2002 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere de seminarii și lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, , Facultatea de Educație Fizică și Sport, Catedra de Discipline teoretice și 
medicale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 1999 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii și lucrări practice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, , Facultatea de Educație Fizică și Sport, Catedra de Discipline teoretice și 
medicale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Educație fizică și sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Naţională de Educaţie fizică şi sport- Bucureşti 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master- Kinesiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                 Perioada 
                 Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada 
 

                 Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
 

                 Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
 

  

   Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Universitatea Oradea 
 
 
  2000 
  Studii  aprofundate – Antrenamentul sportiv de înaltă performanţă 
   Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Universitatea Oradea 
 
 
   1999 
 
  Licențiat în Educație fizică și sport 
  Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Universitatea Oradea 
 
 
  1994 
 
  Diplomă bacalaureat 
   Liceul teoretic “Mihai Eminescu”, Oradea,  Specializarea fizică-chimie 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută   Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B1  B1 

                              Limba franceză   B1  B1  A2  A2  A2 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale comunicare interpersonală, lucru în echipă  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea de activităţi cu caracter sportiv și competițional, membru în colectivul de redacție a 
Revistei Analele Universității din Oradea, Fascicula Educație fizică și sport 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare pe calculator: Word, PowerPoint, prelucrare statistică –SPSS; gestionare baze de date 
navigare pe internet 
 

  

  

 


