Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

NICULESCU GEORGETA

Adresă(e) Şoseaua Mihai Bravu nr. 85-93 bloc C16, sc. C., etaj II, apt. 10, sector 2, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) ushefs_niculescu.georgeta@spiruharet.ro
Naţionalitate Romana
Data naşterii 10.07.1952
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Spiru Haret - cadru didactic
Învăţământ - educaţie
Experienţa profesională
Perioada 16 iunie 2004 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar din 2014
Activităţi şi responsabilităţi principale Conferenţiar universitar – decan din 2011
Conferenţiar universitar – şef catedră Kinetoterapie 2004-2008
Conferenţiar universitar – şef disciplină gimnastică
Activităţi didactice (cursuri, seminarii şi lucrări practice); Îndrumare proiectelor de masterat
Evaluare; Elaborare materiale didactice; Activităţi de cercetare
Titular de curs: Gimnastică
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Spiru Haret, str. I. Ghica nr. 13; Bucureşti
Activitate didactică - Învăţământ superior

Perioada 1 octombrie 1997 –15 iunie 2004
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (cursuri, seminarii şi lucrări practice); Îndrumare proiectelor de licenţă, grad didactic I
Evaluare; Elaborare materiale didactice; Activităţi de cercetare
Responsabila cercului ştiinţific studenţesc al catedrei de gimnastică.
Membră în comitetul de organizare a Sesiunilor anuale de referate şi comunicări ştiinţifice ale studenţilor pe facultate.
Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. Ştefan Furtună 160 sector 6 Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ superior
Perioada Ianuarie 1990- 30 septembrie 1997
Funcţia sau postul ocupat Profesor învăţământ preuniversitar - grad didactic I
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice lecţii practice (educaţie fizică) Îndrumare activităţi competiţionale; Îndrumare activităţi educative (dirigintă);
Activităţi metodice şi de cercetare
Numele şi adresa angajatorului - Şcoala nr. 30, strada Lăptari Tei, nr.2-4, sector 2 Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ preuniversitar
Perioada Decembrie 1983 – ianuarie 1990
Funcţia sau postul ocupat Instructor la Comisia Sport, Turism, P.T.A.P. şi Organizarea Vacanţelor; prof. gradul II
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizator al finalelor pe ţară la gimnastică, cros, înot, sanie, tenis de masă şi de câmp, fotbal, handbal, oină, badminton,
orientare turistică la nivelul claselor I –VIII.
Am răspuns de activitatea de performanţă din cadrul cluburilor sportive Pionierul.
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare şi îndrumare activităţi sportive naţionale
Perioada 1 septembrie 1979 – decembrie 1983
Funcţia sau postul ocupat Profesor; profesor definitiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice lecţii practice (educaţie fizică) Îndrumare activităţii competiţionale;
Îndrumare activităţi educative; Activităţi metodice şi de cercetare
Director adjunct cu munca educativă
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Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 30, strada Lăptari Tei, nr.2-4 sector 2 Bucureşti, transferată prin restrângere de activitate.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică - Învăţământ preuniversitar

Perioada 1 septembrie 1976 – 1 septembrie 1979
Funcţia sau postul ocupat Profesor antrenor Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătire şi îndrumare elevii în sport de performanţă (gimnastică) Activităţi metodice
Comandant de centru P.T.A.P.
Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 24, strada Tunari, sector 2, Bucureşti, prin repartiţie guvernamentală la clasele speciale de gimnastică.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ preuniversitar
Sport de performanţă-gimnastică
Educaţie şi formare
2013Perioada
Proiect 2 2013
Atestat Curs POSDRU / 97/6.3/S/ 62420 “ProFeminAntrep-Promovarea egalitatii de sanse in antreprenoriat”- competențe antreprenoriale
Curs de perfecționare profesională la gimnastică – Certificat Seria A 04745/13.02.2013
Atestat
Perioada 2012
Atestat Formatori în Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii, Managementul corelării sistemului de învăţământ cu
piaţa muncii, MECTS – POSDRU 86/1.2/S/52422
Atestat
Perioada

Manager îmbunătăire procese, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Cecetării Tineretului şi Sportului:
Programul de Formare Profesională cod COR 241946 - POSDRU/86/1.2/S/62249
2011

Atestat
Atestat

Curs de perfecţionare, Calitatea europeana în învăţământul superior, ocupaţia formator, Cod COR 241205
Training Formare evaluatori Externi, POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933, organizator ARACIS

Atestat

Convenţie BODY HARMONY; MECTS; Federaţia Sportul pentru Toţi

Perioada

2010

Atestat

Curs Formare pentru animatori – Activitate inclusă în cadrul proiectului internațional MOVE.
Fundaţia Terre des hommes & UEFA.

Atestat

Curs naţional de arbitre în gimnastica aerobică universitară; FRG

Perioada
Atestat
Perioada

2009
Curs Aerobic Gym; Ministerul Tineretului şi Sportului; Federaţia Sportul pentru Toţi
2003-2009
Secretar general al Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică

Perioada

2007

Atestat Curs de formare pentru evaluatorii externi ai învăţământului superior, organizat de ARACIS – Proiect Phare
Perioada

2005

Atestat Curs Naţional de Administraţie sportivă – organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în colaborare cu Comitetul Internaţional
Olimpic
Perioada

1997

Atestat Curs de perfecţionare organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti
Perioada
1996
Atestat
Curs antrenori și arbitri de gimnastică aerobică
Perioada

1997-2002

Calificarea / diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe Educaţie Fizică şi Sport
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / IOD ANEFS Bucureşti – Învăţământ postuniversitar
furnizorului de formare
Perioada

1988 – 1989

Calificarea / diploma obţinută Profesor gradul didactic I
Disciplinele principale studiate / competenţe Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de comunicare
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) - Perfecţionare învăţământ
furnizorului de formare
Perioada

1984-1988

Calificarea / diploma obţinută Profesor gradul didactic II
Disciplinele principale studiate / competenţe Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de comunicare
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) - Perfecţionare învăţământ
furnizorului de formare
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Perioada 1976-1979
Calificarea / diploma obţinută Profesor definitiv în învăţământ
Disciplinele principale studiate / competenţe Proiectare didactică; Organizare și realizare de activități de învăţare; Capacitate de comunicare
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) – Perfecţionare învăţământ
furnizorului de formare
Perioada 1972-1976
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în educaţie fizică şi sport
Disciplinele principale studiate / competenţe Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de comunicare
profesionale dobândite Specializare Gimnastică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Institutul de Educaţie fizică şi Sport, Bucureşti - Învăţământ superior
furnizorului de formare
Perioada 1967-1971
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe Cunoştinţe de cultură generală; Practicarea gimnasticii de performanţă;
profesionale dobândite Comunicare în limba franceză.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul George Călinescu, Bucureşti - Învăţământ preuniversitar
furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină cunoscută
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Vorbire

Ascultare

Limba franceză

C1

Citire
C1

B2

Participare la
conversaţie
B2

C1

C1

Scriere
Discurs oral
B2

Exprimare scrisă

A2

B1

B1

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare, plăcerea de a lucra cu oamenii, de a comunica şi de a-mi ajuta semenii, punctualitate şi seriozitate în
rezolvarea problemelor
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizator activităţi:
- sportive de masă şi performanţă;
- educative, metodice, sesiuni de comunicare
Dobândite de-a lungul carierei mele profesionale atât în învăţământ cât şi în activitatea practică

sportivă

Competenţe şi aptitudini tehnice Filmare, foto prelucrare
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Tehnoredactare în Word, Excel, Power Point, Navigare Internet
calculatorului Dobândite prin curs specializat şi instruire personală, în vederea îndeplinirii sarcinilor didactice.
Competente si aptitudini artistice Concepere de programe artistice, de exerciţii pentru concursurile de gimnastica
Dobândite prin specializarea mea şi perfecţionate de-a lungul carierei profesionale
Permis(e) de conducere

B

Prof. univ. dr. NICULESCU Georgeta
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