
INFORMAŢII PERSONALE:                 Pelin, Raluca Anca februarie 2015
     E-mail          raluca.pelin@yahoo.com

Cetăţenia          Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada septembrie 2017 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar -  Departamentul de Educație Fizică și Sport - Kinetoterapie

Principalele activităţi si
responsabilităţi

 Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii;
 Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de 

coordonator sau cadru didactic;
 Coordonarea echipei majoretelor a U. P.B.;
 Evaluare în cadrul activităţii didactice; 

 Îndrumare lucrări pentru sesiunea ştiinţifică studenţescă 

 Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul domeniului şi al specializării.
 Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern. 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București

Sectorul de activitate Învăţământ universitar

Perioada 2013 - 2017
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar - Departamentul de Educație Fizică și Sport - Kinetoterapie

Principalele activităţi si
responsabilităţi

 Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii;
 Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de 

coordonator sau cadru didactic;
 Evaluare în cadrul pregătirii prin doctorat (referent oficial comisii susţinere publică teze);
 Evaluare în cadrul activităţii didactice;
 Elaborare materiale didactice; 
 Îndrumare lucrări pentru sesiunea ştiinţifică studenţescă. 

 Activităţi în temelor de cercetare prevăzute în planul intern; 
 Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București

Sectorul de activitate Învăţământ universitar

Perioada  2005 - 2013

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar - Departamentul de Educație Fizică și Sport - Kinetoterapie

Principalele activităţi si
responsabilităţi

 Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii;
 Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de 

coordonator sau cadru didactic;
 Evaluare în cadrul activităţii didactice;
 Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern; 
 Elaborare materiale didactice (cărţi, îndrumare); 
 Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern; 
 Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București 

Sectorul de activitate Învăţământ universitar

Perioada 1999 - 2005

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar - Catedra de Educație Fizică și Sport

Principalele activităţi si
responsabilităţi

 Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii;
 Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de 

coordonator sau cadru didactic;
 Evaluare în cadrul activităţii didactice;
 Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern; 
 Participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
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Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București

Sectorul de activitate Învăţământ universitar

Perioada 1996 -1999

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar - Catedra de Educație Fizică și Sport

Principalele activităţi si
responsabilităţi

Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii;
Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de coordonator 
sau cadru didactic;
Evaluare în cadrul activităţii didactice;
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern; 
Participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București

Sectorul de activitate Învăţământ universitar

                                       Perioada         1995 - 1996   

             Funcţia sau postul ocupat         Referent de specialitate
                  Principalele activităţi si                      Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii
                               responsabilităţi             Competiţii sportive, festivaluri sportive -organizare şi participare în calitate de

sau cadru didactic;
                                             Evaluare în cadrul activităţii didactice.

Numele si adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București

Sectorul de activitate Învăţământ universitar
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Universitară şi postuniversitară

Perioada 2000-2006

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Educaţie fizică şi sport 

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ

Postuniversitar 

IOD ANEFS Bucureşti

Nivelul de clasificare ISCED 8 - Doctorat  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor  nr. 197/01.06.2006

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Educaţie fizică și sport

Perioada 1995-1996

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate nr. 28/24.02.1997

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Educaţie fizică şi sport

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ 

Postuniversitar

Academia Națională de Educaţie Fizică Bucureşti 

Nivelul de clasificare ISCED 7  - Studii Aprofundate

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Pedagogia, psihologia, teoria şi metodica educaţiei fizice şi spotului, metodologia cercetării 
ştiinţifice, specializarea psihomotricitate

Perioada       1991-1995

Calificarea / diploma obţinută       Diploma de licenţă nr. 467/01.09.1995

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

      Educaţie fizică şi sport

Numele si tipul instituţiei de
învăţământ 

      Universitar

      Academia Națională de Educaţie Fizică Bucureşti 

Nivelul de clasificare       ISCED 6  - Licență

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

 Pedagogia, psihologia, teoria şi metodica educaţiei fizice şi spotului, metodologia           
cercetării ştiinţifice, specializare educație fizică și sport/gimnastică ritmică



PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
 Membru în cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională Antidrog şi Universitatea Politehnica din

Bucureşti – Catedra de Educaţie Fizică şi Sport- pe perioada valabilităţii Planului Naţional în vederea implementării
Strategiei Naţionale Antidrog 2005 – 2008.

 Membru în echipa de proiect - Optimizarea pregătirii psiho-fizice a luptătorilor/oarelor în vederea obţinerii unei medalii
la Jocurile Olimpice, ediţia 2012; Nr. 569 / 09.07.2010. 

 Director  al  grantului  de  cercetare  ştiinţifică  pe o  durată  de 1  an  (septembrie  2016 –  august  2017)  -  Evaluarea
potențialului somatic, funcțional și motric al populației de vârstă 20-25 ani din Universitatea Politehnica din București ,
cod 433.

 Membru în grantul de cercetare ştiinţifică pe o durată de 1 an (septembrie 2016 – august 2017) - Evaluarea mișcării
prin tehnici computerizate în vederea perfecționării și diversificării programelor de kinetoterapie prin mijloace specifice
jocului de baschet, cod 469. 

 Membru în grantul de cercetare ştiinţifică pe o durată de 1 an (septembrie 2017 – august 2018) Contribuții privind
optimizarea  aptitudinilor  psihomotrice  solicitate  în  profesiile  tehnice  prin  mijloacele  specifice  educației  fizice  și
sportului, cod 81. 

 Membru în grantul de cercetare ştiinţifică pe o durată de 1 an (septembrie 2017 – august 2018) - Evaluarea masei de
țesut adipos din organism și influența ei asupra stării de sănătate a studenților din cadrul Universității Politehnica din
București, cod 11. 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 
Competențe
profesionale

Limba maternă

Proiectarea și planificarea conținuturilor de bază ale educației fizice și sportului și a sportului de 
performanță.

Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a capacității motricității potrivit cerințelor specifice educației 
fizice și sportului, a atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic. 

Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice educației fizice și sportului.

Evaluarea nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică și sport.

Română

 Limbi străine
cunoscute

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit
Scris

Nivel european (*) Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare

Limba engleză B2
Utilizator 
experimentat

B2
Utilizator 
experimentat

B2
Utilizator 
experimentat

B2
Utilizator 
independent

B2
Utilizator 
independent

Competenţe si
abilităţi sociale

Capacitate de a lucra ca membru în echipă sau de a construi şi coordona echipe de lucru sau de 
proiect.
Spirit de observaţie. 
Capacitate de analiză şi sinteză.
Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor.
Abilităţi de comunicare.

Competenţe si
aptitudini organizatorice

Membru în  Consiliul  Facultăţii  de Inginerie  Medicală din Universitatea Politehnica din  Bucureşti  din
2012.
Membru  în  Comisia  de  evaluare  a  calității  a  Facultăţii  de  Inginerie  Medicală  din  Universitatea
Politehnica din Bucureşti.
Membru în Consiliul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio Umane din
Universitatea Politehnica din Bucureşti – 2008-2012.
Membru  în  Biroul  Departamentului  de  Educaţie  Fizică  şi  Sport  –  Kinetoterapie  din  Universitatea
Politehnica din Bucureşti din 2012.
Secretar Ştiinţific al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Politehnica din
Bucureşti - 2000 – 2005. 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională a Departamentului de
Educaţie Fizică şi Sport – Kinetoterapie din U.P.B. – 2012, 2013.
Membru în Comitetul  Ştiinţific  al  Conferinţei  Ştiinţifice Internaţionale a Departamentului  de Educaţie
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Fizică şi Sport – Kinetoterapie din U.P.B. – 2014 – 2017.
Îndrumarea şi coordonarea studenţilor din U.P.B. în Sesiunea Ştiinţifică anuală organizată de Catedra
de Educaţie Fizică şi Sport – 2007 – 2012.
Membru în Comitetul de organizare a Campionatelor Naţionale Universitare de Gimnastică Aerobică în
anii 2010, 2011, 2012 şi 2013.
Membru în Comisia Naţională Universitară de Gimnastică Aerobică – 2010 – 2013.
Membru al Comisiei de organizare al Festivalului naţional studenţesc de dans aerobic Polidansfest –
“Gineta Stoenescu” – U.P.B. în anii 2008 şi 2009.
Secretar al Festivalului studenţesc de dans aerobic Polidansfest – “Gineta Stoenescu” – U.P.B. în anii
2010 – 2015.
Director al  Festivalului  studenţesc de dans aerobic Polidansfest  –  “Gineta Stoenescu” – U.P.B. din
2016.

Competenţe  si
aptitudini tehnice

Utilizare camera video, scanner, fax, copiator, videoproiector.

Competenţe si
cunoştinţe de utilizare

a calculatorului

Cunoştinţe: orice limbaj editare text; Page Maker, Ms Office.  Foarte bună capacitate de navigare 
internet dobândită din activitatea de informare necesară specificului activităţii didactice universitare. 
Cunoştinţe hardware - nivel utilizator

Alte competenţe si
aptitudini

Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România din anul 2000.
Membru în Socetatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar (SSEUSU) 2012 – prezent.
Membru în Fédération Internationale D´Éducation Physique (FIEP) 2012 – prezent.

Maestru al sportului. 
Antrenor de gimnastică ritmică din anul 1995.

Antrenor de schi din anul 1996.

Vicecampioană balcanică - gimnastică ritmică - cu echipa de junioare a României – 1986.

Campioana naţională - gimnastică ritmică - cu echipa Clubului Triumf Bucureşti – 1987.
Locul III cu echipa de Cheerleaders a Universităţii “Politehnica” din Bucureşti  - Euroroma 2013.
Locul  II  cu  echipa  de  Cheerleaders  a  Universităţii  “Politehnica”  din  Bucureşti   -  3rd   World
Interuniversities Championshipa EuroBarcelona 2017.
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