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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GRĂDINARU CSILLA 

 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 0256/486815; Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) csilli_gradinaru@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) maghiară 
  

Data naşterii 04.09.1962 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada -2009-până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat - conferențiar univ. FEFS 

Activităţi şi responsabilităţi principale -cursuri și lucrări practice master și licență la disciplina baschet 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara,  Bd. V. Pârvan nr.4 , 300223 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 

Perioada -1996-2009 

Funcţia sau postul ocupat –lector univ. FEFS, cursuri și lucrări practice și licență la disciplina baschet 

Activităţi şi responsabilităţi principale -cursuri și lucrări practice și de licență la disciplina baschet 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara,  Bd. V. Pârvan nr.4 , 300223 Timișoara  

Perioada -1992-1996 

Funcţia sau postul ocupat -asistent univ.  

Activităţi şi responsabilităţi principale -cursuri și lucrări practice și licență la disciplina baschet 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara,  Bd. V. Pârvan nr.4 , 300223 Timișoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 

Perioada - 1984-1992  

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Antrenor de baschet – performanță 

Numele şi adresa angajatorului CSS Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 
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Educație și formare  

  

Perioada 2004 

Calificarea/diploma obținută Doctor în educație fizică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANEFS București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1999-2004 

Calificarea/diploma obținută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANEFS București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1996 

Calificarea/diploma obținută Antrenor categoria I baschet 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

baschet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Federația Română de Baschet 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1991 

Calificarea/diploma obținută Licență  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AEF București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1987 

Calificarea/diploma obținută Definitivat în învățământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IEFS București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1983-1984 

Calificarea/diploma obținută Profesor specializare baschet, antrenor categoria a II-a baschet 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

baschet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IEFS București 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1980-1983 

Calificarea/diploma obținută Profesor, 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Științe ale Naturii – secția Educație Fizică, Universitatea din Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) maghiara 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleza (E); germana (G) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  E avansat  avansat  avansat  avansat  Avansat 

Limba  G începător  începător  începător  începător  începător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Membru al Colegiului de antrenori din cadrul Asociației Județene de Baschet Timiș 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-coordonator de lucrări de licență, de disertație  și de obținere a gradului didactic I în 
învățământ ; 

- coordonator de grupe de studenți în cadrul practicii pedagogice și practicii de antrenor ; 

-conducător și membru în comisii de licență, de disertație, de obținere a gradului didactic I în 
învățământ; 

-antrenor al echipei de baschet feminin Universitatea Timișoara  (994-1996); 

-antrenor al echipelor naționale de baschet fete – cadete și junioare (1994-1997). 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini -componentă a echipelor naționale de baschet-cadete și junioare (1976-1981); 

-componentă a  echipei naționale de baschet senioare (1981-1984); 

-vicecampioană mondială universitară cu echipa studențească a României (1983); 

- distinsă cu titlul de “Maestră Internațională a Sportului” (1983). 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare prof.univ.dr.Teodora Predescu  -tel.0745/052577 ; 

conf.univ.dr.Ladislau Bachner  -tel.0723/281867 ; 

conf.univ.dr.Mihaela Faur  -tel.0723/542880. 
  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

