
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  STOICA ALINA MIHAELA 

E-mail alinamstoica@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 12.10.1970 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Bucureşti  
  Cadru didactic universitar 

  

Experienţa profesională 25 ani vechime în învăţământul superior de neprofil 
  

Perioada Prof.univ.dr. - din 2013; Conf. univ. dr. 2005 - 2013; lector univ. dr. 2000-2005; Doctor în Educaţie Fizică şi 
Sport din 2002, asistent univ. drd. 1996-2000; prep. univ. 1994-1996, Profesor Şcoala Generală nr. 59, 
Bucureşti 1993-1994, Licenţiat ANEFS 1989-1993, Liceul Industrial nr. 26, Bucuresti, 1989 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor – Departamentul de Educație Fizică și Sport, Universitatea din București 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• Director Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport 2011-în prezent;   

• Membru în Consiliul DEFS 2004-2008; 2010 – în prezent; 

• Membru în Senatul Universităţii din Bucureşti din 2011; 

• Membru în Consiliul de Administraţie al Universităţii din Bucureşti din 2011; 

• Membru în comisia de avizare a concursurilor didactice din Universitatea din Bucureşti din 2012; 

• Şef comisie evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul DEFS, din 2011; 

• Responsabil activitate competiţională DEFS, Universitatea din Bucureşti 2004-2008; 2010-2011; 

• Membru în comitetul de organizare a Sesiunilor Naţionale şi Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice – 
DEFS, Universitatea din Bucureşti din 2004; 

• Membru în Comisia de asigurare a calităţii la nivelul DEFS, Universitatea din Bucureşti 2008-2009; 

• Membru în Comisia de evaluare a cadrelor didactice ale DEFS, 2008-2009; 

• Membru în Comisia de evaluare a cadrelor didactice, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea din Bucureşti, 2008-2009; 

• Membru CNATDCU, Comisia de Psihologie şi Ştiinţe Comportamentale – Panelul 4 (aprilie 2011- 
octombrie 2012); 

• Expert evaluator ARACIS din 2007; 

• Expert evaluator în Comisia de acreditare a programului de licenţă, zi, FEFS – Universitatea ”Valahia” 
Tîrgovişte, 2008; 

• Expert evaluator ARACIS reacreditat prin concurs, decembrie 2010; 

• Expert evaluator în Comisia de acreditare instituţională FEFS – program de licenţă ID – Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011; 

• Expert evaluator în Comisia de acreditare instituţională FEFS – program de master ID: Management şi 
marketing sportiv” –  Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011; 

• Expert evaluator ARACIS – membru în Comisia de acreditare a programului de licenţă EFS, zi – 
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2011;  

• Expert evaluator ARACIS – membru în Comisia de acreditare a programului de licenţă EFS, IFR– 
Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, 2016;  

• Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România din 2006; 

• Membru în Societatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar, Departamentul Ştiinţific, din 
2011; 

• Referent ştiinţific lucrări de specialitate din 2005; 

• Membru comitet ştiinţific sesiuni ştiinţifice internaţionale 2012; 

• Membru comitet de organizare sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale din 2004; 

• Referent oficial în comisia de evaluare şi concurs – posturi didactice universitare; 

• Arbitru federal în Gimnastică Aerobică din 1999; 

• Îndrumător de credite – Facultatea de Geologie, Universitatea din Bucureşti din 1995; 

• Titularul cursurilor practice de înot, gimnastică aerobică anul I şi anul II, Universitatea din Bucureşti; 

• Responsabil organizare şi participare la Târgul Educaţional la nivel DEFS, Universitatea din Bucureşti 
din 2001; 

• Responsabil participare DEFS la Târgul de Carte, organizat de Academia Naţională de Educaţie Fizică 
şi Sport, mai 2003; 

• Responsabil  organizare şi participare echipe studenţeşti la concursul ”Cine ştie Olimpism câştigă” 
organizat de ANEFS şi AOR, 1998-2008; 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Bd. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior de neprofil – Educaţie Fizică şi Sport  
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Educaţie şi formare  
  

Perioada • Licenţiată ANEFS 1993; 

• Studii doctorale 1997-2002; 

• Participare la cursurile teoretice şi practice, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru 
obţinerea celei de-a doua specializări – gimnastică ritmică, categoria a III-a de antrenor, martie 1995; 

• Participare la Cursurile informare şi formare pentru arbitri în Gimnastică Aerobică, organizate de 
Federaţia Română de Gimnastică şi Comisia Naţională de Gimnastică Aerobică, desfăşurate la 
Bucureşti, în perioada aprilie 1996, aprilie 2004, ianuarie 2009, noiembrie 2010, februarie 2013; 

• Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior, organizat de 
ARACIS, în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene: ”Asigurarea calităţii în învăţământul superior 
din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi 
instituţional”; contract nr: POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933, 12-13 septembrie 2011; 

• Curs de formare continuă de tip ”Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare, Program 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), axa prioritară 1, domeniul 
major de intervenție 1.3, nr. de identificare al contractului: 26646, Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației, Universitatea din București, 2011-2012; 

• Participare la Conferința ARACIS ”Calitatea în învățământul superior din România și Europa”, în cadrul 
proiectului ”Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și valorificarea 
competențelor informale”, axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii 
economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, contract POSDRU 86/1.2/S/63252, București, 
16.05.2013; 

• Program de formare în domeniul managementului universitar, organizat de Universitatea din Bucureşti, 
3-7 iunie 2013; 

• Program de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă – ID, 
POSDRU/86/1.2/S/60720: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire 
continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de 
performanţă şi standardelor internaţionale de calitate”, organizat de Universitatea Spiru-Haret în 
parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria-România, perioada 03.01.2011 – 
31.12.2013;  

• Participare la Săptămâna calităţii, iunie 2013; 
 

Calificarea / diploma obţinută • Licenţiată ANEFS 1993, specializare nataţie categoria I; 

• Specializare secundară gimnastică ritmică, 1995; 

• Doctor în Educaţie Fizică şi Sport, 2002; Tema tezei de doctorat: ”Eficienţa gimnasticii aerobice – 
comparativ cu alte sporturi - în lecţiile de educaţie fizică, cu studentele din Universitatea Bucureşti”; 

• Diplomă de participare la cursul naţional de arbitri de gimnastică aerobică, martie 2005; 

• Certificat de absolvire a cursului de instruire pentru arbitri de gimnastică aerobică din învăţământul 
superior, noiembrie 2010; 

• Certificat Perfecţionare profesională la disciplina Gimnastică, februarie 2013; 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria şi Metodica Antrenamentului Sportiv, Teoria şi Metodica Educaţiei  Fizice, Psihologia Sportului, 
Pedagogie, Anatomie, Sociologia sportului, Gimnastica aerobică, Nataţie; 
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 Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNEFS Bucureşti 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
ARACIS 
Federaţia Română de Gimnastică 
Universitatea din Bucureşti 
Universitatea Spiru-Haret, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  
Specialist: curriculum, EFS învăţământ superior, exerciţiu fizic, sport de performanţă, gimnastică aerobică, 
înot, handbal, coordonări grupuri artistice.   

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Engleză - 2  Engleză - 1  Engleză - 2  Engleză - 2  Engleză - 2 

Limba   Italiană - 2  Italiană - 2  Italiană - 3  Italiană - 3  Italiană - 2 

   Greacă - 3  Greacă - 3  Greacă - 3  Greacă - 3  Greacă - 3 

 Certificat lingvistic nr. 10650/2009 
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Competenţe şi abilităţi sociale • Acţiuni de voluntariat - Special Olympics – certificat participare voluntar la Jocurile Naţionale Special 
Olympics, Atletism, Stadionul „Iolanda Balaş-Soter”, Bucureşti, 24-26 septembrie 2004; 

• Acţiuni de voluntariat – conducerea activităţilor din cadrul evenimentului ”Înviorarea de primăvară”, 
24.04.2010, Parcul Tineretului, Săptămâna Naţională a Voluntariatului 19-25.04.2010 – Centrul de 
Voluntariat Bucureşti, Clubul de mişcare pentru sănătate; 

• Acţiuni de voluntariat – organizarea Campionatului European de Gimnastică Aerobică – seniori: angrenarea 
a 80 de studenţi voluntari din Universitatea din Bucureşti pentru asigurarea bunei desfăşurări a competiţiei de 
nivel european, alături de Federaţia Română de Gimnastică, UNEFS Bucureşti, UPB, Universitatea Spiru-
Haret, noiembrie 2011; 

• Acţiuni de voluntariat – organizarea şi conducerea activităţilor din cadrul proiectului internaţional iniţiat de 
UEFA – asigurarea ceremoniei de deschidere a Finalei Europa League, Bucureşti (angrenarea a 200 de 
studenţi voluntari din Universitatea din Bucureşti), 8 mai 2012; 

• Acțiuni de voluntariat – Participare cu studenții la evenimentul: ”Spiritualitate şi inspiraţie creativă”, 
organizator Asociația Meridiane Socio-Culturale, decembrie 2011; 

• Acțiuni de voluntariat – Participare cu studenții la simpozionul: ”Ziua internațională a Africii”, organizator 
Asociația Meridiane Socio-Culturale, Palatul Parlamentului, București, 25 mai 2011; 

• Colaborare cu Facultatea de Educaţie fizică şi sport din cadrul Universităţii Spiru Haret – disciplina nataţie, 
perioada 1995 – 1999; 

• Colaborare cu Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti – disciplinele gimnastică aerobică şi nataţie,  
perioada 1997 – 2009; 

• Colaborare cu postul de televiziune TELE 7 ABC, ca prezentatoare a unor programe de gimnastică 
aerobică, în perioada  octombrie 1996 – mai 1997, în cadrul emisiunii: ”Bună dimineața România; 

• Colaborare cu grupele de copii, din cadrul Grădiniţei Nr. 73 din Bucureşti – disciplina gimnastică, în anul 
şcolar 2003-2004; 

• Parteneriat cu facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, 2012;  

• Parteneriat cu Centrul de proiecte și programe educaționale și sportive pentru copii și tineret București din 
cadrul Primăriei Municipiului București, în organizarea Crosului Universității din București, din 2010; 

• Parteneriat cu firma de publicitate EVENTS, prin care studenții Universității din București asigură în regim 
de voluntariat asistența pentru organizarea festivității de deschidere a Cupei UEFS de la București, 9 mai 
2012; 

• Parteneriat  cu Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, din cadrul Autorității Naționale 
pentru sport și Tineret, M.E.N., în organizarea competițiilor universitare: Finalele Cupei Universității, Crosul 
Universității din București, Campionatul Național Universitar de Gimnastică Aerobică, din 2012; 

• Parteneriat cu Federația Română de Gimnastică în organizarea Campionatului European de Gimnastică 
Aerobică, noiembrie 2011; 

• Parteneriat cu firma de evenimente ERKA, pentru organizarea celei de-a XXII-a ediții a ”Crosului 
Universității din București – Cora Lujerului”, mai 2013; 

• Lectorat: ”Considerații privind actualizarea regulamentului și a codului de punctaj  în gimnastică aerobică”,  
în cadrul Cursului de perfecționare a antrenorilor, CSS Triumf București, octombrie 2013; 

• Lectorat: ” ”Actualități și tendințe în înotul de mare performanță”, în cadrul Cursului de perfecționare a 
antrenorilor, CSS Triumf București, noiembrie 2013; 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Membru în comisia de organizare a sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale DEFS, din 2004; 

• Organizator spectacole de caritate: ”Viaţă pentru Gabriel” şi ”Puşculiţa Sarei” în Universitatea din 
Bucureşti, 2012, 2013; 

• Membru în comisiile de organizare a competiţiilor universitare, destinate studenţilor Universităţii din 
Bucureşti: Cupa Anilor I, Cupa Universităţii, Olimpiadele A.S.U.B., Cupa U.N.I.F.E.S.T., Crosul 
Universităţii din Bucureşti, din 1995; 

• Organizarea şi coordonarea în competiţii a echipelor reprezentative ale Universităţii din Bucureşti la  
înot (din 2000), handbal (din 2008), gimnastică aerobică (din 1996), majorete (din 2008);  

• Membru în organizarea şi coordonarea studenţilor la Festivalul Studenţesc de Dans ”Gineta 
Stoenescu”, din 2009; 

• Organizator Campionatul Naţional Universitar de Gimnastică Aerobică, 2012; 

• Capacitate de lucru în echipă: membru în comisii de lucru la nivelul DEFS, Universității din București, 
ARACIS și MEN; coordonator studenți în competiții și acțiuni de voluntariat; membru în comisii de 
ocupare a posturilor prin concurs; 
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Competenţe şi aptitudini tehnice • Îndrumător echipe studenţeşti în competiţii la nivel naţional universitarla disciplinele: înot, gimnastică 
aerobică, handbal;  

• Elaborarea şi promovarea conţinuturilor unor discipline şi ramuri sportive noi din curricula universitară; 

• Conceperea si redactarea unor materiale, studii, lucrări de  cercetare ştiinţifică în domeniul Educaţie 
Fizică şi Sport în limba română şi / sau engleză; 

• Capacitate de lucru în echipă în derularea unor proiecte de cercetare şi de dezvoltare instituţională la 
nivel local şi naţional; 

• Capacitatea de a concepe si redacta documente privind strategii/regulamente, evaluarea activității și a 
calității; 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
Operare PC: Word, Excel, Power Point, Access. 
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Premii şi distincţii: 
 

 

• Diplomă de onoare, acordată de Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport pentru rezultate 
excepționale obținute în domeniul educației fizice și sportului, septembrie 1997; 

• Diplomă de merit pentru contribuția deosebită adusă la buna organizare și desfășurare a Concursului 
anual ”Cine știe olimpism, câștigă!” rezervat studenților din centrul universitar București, acordată de 
Academia Olimpică Română, ANEFS, Filiala București, 1999; 

• Diplomă pentru merite deosebite aduse în dezvoltarea sportului aerobic universitar, acordată MEC şi 
Federaţia Sportului Universitar, 2006; 

• Diplomă de merit pentru contribuția adusă la organizarea și desfășurarea celei de-a IX-a ediții a 
Campionatului Național Universitar de Gimnastică Aerobică,acordată de MEN, FSSU, aprilie 2012; 

• Diplomă de merit pentru îndrumarea echipei reprezentative a Universității din București la Campionatul 
Național Universitar de Gimnastică Aerobică, acordată de MEN, FSSU, 2012, 2013; 

• Diplomă de merit pentru participare și merite deosebite în domeniul educației fizice și sportului 
universitar, acordată de MECTS, FSSU, mai 2011; 

• Diplomă de onoare acordată de Facultatea de Litere, Universitatea din București, cu ocazia sărbătoririi a 
150 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Litere, noiembrie 2013;  

• Diplomă de merit pentru contribuţia adusă la desfăşurarea Crosului Universităţii din Bucureşti, 2009, 
2010, 2011; 

• Diplomă de merit pentru contribuţia adusă la organizarea şi desfăşurarea Sesiunii Internaţionale de 
Comunicări Ştiinţifice, DEFS, Universitatea din Bucureşti, 2008, 2011; 

• Certificate of recognition – FOR MAJOR CONTRIBUTION IN THE DOMAIN OF PHYSICAL EDUCATION 
AND UNIVERSITY SPORT / The International Session of Scientific Communications / Current and future 
trends of psychomotor activities in the European context, University of Bucharest, december 2010; 

• Diplomă de onoare pentru contribuții aduse în domeniul Educației Fizice și Sportului Universitar, 
Universitatea din București, decembrie 2009; 

• Diplomă de merit pentru sprijinul acordat la evenimentul ASUB Sport Fest, ediția I, mai 2011; 

• Diplomă de participare la ”Olympic Day Run”, acordată de Comitetul Olimpic Român, noiembrie 2008; 

• Diplomă de merit pentru organizarea Tîrgului Educaţional la nivelul DEFS, Universitatea din Bucureşti, 
2009, 2010,2011; 

• Diplomă de merit pentru recunoașterea și aprecierea contribuției în organizarea şi desfășurarea  
FESTIVALUL STUDENȚESC DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ ŞI DANS ”POLIDANSFEST – GINETA 
STOENESCU”, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; 

• Premiul al II-lea la Sesiunea științifică internațională: Education through sport – sport for health, 
University of Bucharest, november 2011; 

• Premiul I acordat la Forumul științific național școlar și universitar, Ediția a III-a a finalei competiției 
științifice: ”Impactul finalităților sistemului educațional și de cercetare științifică asupra peformanței 
sportive în România”, Izvorani, decembrie 2011; 

• International Certificate of Excellence for outstanding activities, results, contribution in research and 
increase of quality of education, University of Craiova, University of Craiova, Faculty of Physical 
Education and Sport, aprilie 2012; 

• Diplomă de recunoaștere științifică acordată de Societatea Științei, Excelenței Umane și Sportului 
Universitar, Departamentul Științific, noimebrie 2012; 

• Diplomă de merit pentru contribuția adusă la organnizarea festivității de deschidere a Finalei Europa 
League, București, acordată de UEFA, mai 2012; 

• Diplomă de merit pentru contribuția adusă la organizarea celei de-a VII-a ediții a Campionatului European 
de Gimnastică Aerobică, acordată de Federația Română de Gimnastică, București 2011; 

• Diplomă de merit pentru conducerea activităților din cadrul evenimentului ”Înviorarea de primăvară” cu 
ocazia Săptămânii Naționale a Voluntariatului, aprilie 2010; 

• Diplomă de participare în calitate de voluntar la Jocurile Naționale Special Olympics, București, 2004;  
 
 

 

 

Permis(e) de conducere categoria B; 
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Anexe 

 

 
 

Lista de lucrări  

Cărţi – tratate, monografii, lucrări de specialitate, publicaţii de cursuri, manuale universitare, capitole în cărți 
(autor unic, coautor, colaborator) 

12 

Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice la nivel local, naționale, naționale cu 
participare internațională  

38 

Articole in-extenso comunicate și publicate la conferințe științifice internaționale  35 

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact 2 

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate in 
volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate ISI Thomson 

5 

Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale 
indexate BDI, minim 3 baze de date internationale 

3 

Articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional 2 

Articole publicate in reviste indexate BDI sau in volumele „proceedings” ale conferintelor internationale 
indexate BDI 

3 

Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de comunitatea academică 1 

Îndrumare studenți în sesiuni științifice internaționale 6 

Grant/ proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare - membru 6 

 
 
 
 
28.11.2018 

 
Prof. univ. dr. ALINA-MIHAELA STOICA 

 


