Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

BUTNARIU MIHAELA
Piteşti

Telefoane
E-mail(uri)

bmihaela2108@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

21.08.1970

Sex

feminin

Locul de muncă actual / Universitatea din Piteşti; Facultatea de Științe, Educaţie Fizică şi Informatică; Departamentul Educație
Domeniul ocupaţional Fizică și Sport
Învăţământ superior

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2013 până în prezent
Conferențiar universitar doctor
Activităţi didactice:
Predare cursuri, seminarii şi lecţii practice în cadrul studiilor universitare de licenţă, masterat și
conversie profesională la disciplinele: Nutriţie şi alimentaţie; Performanţă, sănătate, nutriţie;
Strategii de pregătire a echipelor reprezentative şcolare; Activităţi aplicative în unităţi de
învăţământ şi structuri sportive; Profilaxia şi recuperarea traumatismelor în sport; Educație
pentru sănătate și prim ajutor; Refacerea în activitatea sportivă; Îndrumare lucrări de licenţă;.
Practică pedagogică.
- Îndrumare în vederea realizării de către studenţi a portofoliilor pentru finalizarea modulului
psihopedagogic;
- Coordonare lucrări sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
Activităţi de cercetare ştiinţifică:
- Publicare de cărţi, cursuri şi ghiduri practico – metodice;
- Publicare de articole în reviste indexate BDI;
- Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
workshop –uri.
- Participare în calitate de membru în grupul țintă la Proiectul POSDRU 87/1.3/S63709 cu titlul
,,Calitate, Inovare, Comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul
superior” – 2012-2013;
-
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Responsabilităţi:
- membru în Comisia de evaluare și asigurare a calităţii în cadrul Universității din Pitești;
- membru în Comisia de evaluare finală pentru examenul de absolvire pentru studenţii înscrişi la
programul de studii psihopedagogice pentru profesia didactică Nivel 1 organizat de DPPD /
universitatea din Piteşti:
- membru în Comisia pentru proba eliminatorie la concursul de admitere;
- membru în Comisia de înscriere la concursul de admitere;
- membru în Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul superior;
- membru în Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană din cadrul Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport din Piteşti;
- membru în Comitetul editorial al revistei indexate BDI - ,,Journal of Physical Education and
Sport” – Piteşti; http://www.efsupit.ro/editorial-board.
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2006-2013
Lector universitar doctor
Activităţi didactice:
Predare cursuri, seminarii şi lecţii practice în cadrul studiilor universitare de licenţă şi masterat la
disciplinele: Nutriţie şi alimentaţie; Performanţă, sănătate, nutriţie; Strategii de pregătire a
echipelor reprezentative şcolare; Activităţi aplicative în unităţi de învăţământ şi structuri sportive;
Dirijarea metodologică a activităţilor CDS şi extracurriculare; Profilaxia şi recuperarea
traumatismelor în sport; Atletism; Activităţi de timp liber în medii diferite; Aplicaţii metodologice în
activitatea sportivă şcolară; Didactica activităţilor recreative; Activităţi specifice de management
şi marketing; Organizarea şi conducerea structurilor specifice, Practică pedagogică; Educaţie
fizică la studenţii din cadrul Facultăţilor de Ştiinţe, Matematică – Informatică, Ştiinţe Economice,
Litere şi Teologie Ortodoxă.
- Îndrumare lucrări de licenţă;
- Îndrumare în vederea realizării de către studenţi a portofoliilor pentru finalizarea modulului
psihopedagogic;
- Coordonare lucrări sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
- Conducerea activităţii de pregătire şi îndrumare a studenţilor de la facultăţile fără profil de
educaţie fizică şi sport în vederea participării la competiţiile interne organizate în cadrul
Universităţii din Piteşti.
Activităţi de cercetare ştiinţifică:
- Publicare de cărţi, cursuri şi ghiduri practico – metodice;
- Publicare de articole în reviste indexate BDI;
- Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
workshop –uri.
- Participare în calitate de membru în echipa de cercetare a unui Grant Tip A;
- Participare în calitate de membru în echipa unor proiecte de cercetare.
Responsabilităţi:
- membru în Comisia de asigurare a calităţii din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
Piteşti;
- membru în Comisia de evaluare finală pentru examenul de absolvire pentru studenţii înscrişi la
programul de studii psihopedagogice pentru profesia didactică Nivel 1 organizat de DPPD /
universitatea din Piteşti:
- membru în Comisia de elaborare a dosarului de evaluare periodică a Programului de master
,,Performanţă în Sport”
- membru în Comisia de elaborare a dosarului de autoevaluare a Programului de licenţă ,,Activităţi
fizice pentru sănătate”;
- membru în Comisia pentru evaluarea dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit pentru
perioada 2013-2017;
- membru în Comisia pentru proba eliminatorie la concursul de admitere;
- membru în Comisia de înscriere la concursul de admitere;
- membru în Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul superior;
- membru în Comisia de contestaţii a lucrărilor examenului de definitivat în învăţământul
preuniversitar;
- membru în Comisia de avizare internă a lucrărilor de cercetare pentru proiectul de cercetare
postdoctorală – cod CNCSIS 167, cu titlul ,,Contribuţii privind perfecţionarea tehnicii probei de
triplusalt masculin prin utilizarea unor strategii de monitorizare”;
- membru în Centrul de Cercetare pentru Performanţă Umană din cadrul Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport din Piteşti;
- membru în Comitetul editorial al revistei indexate BDI - ,,Journal of Physical Education and
Sport” – Piteşti; http://www.efsupit.ro/editorial-board.
-
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Piteşti, Strada Târgul din Vale nr.1
Învăţământ universitar
2001-2006
Asistent universitar
Activităţi didactice:
Predare seminarii şi lecţii practice în cadrul studiilor universitare de licenţă la disciplinele:
Atletism (la formele de învăţământ zi şi frecvenţă redusă), Teoria şi metodica curriculară;
Practică pedagogică, Educaţie fizică şi metodica predării (Colegiul universitar de Institutori),
Organizarea activităţilor sportiv recreative (Colegiul universitar de Institutori); Educaţie fizică la
studenţii din cadrul Facultăţilor de Ştiinţe, Matematică – Informatică şi Teologie Ortodoxă.
Activităţi de cercetare ştiinţifică:
- Publicare de îndrumare pentru lecţiile practico – metodice;
- Publicare de articole în reviste de specialitate;
- Participare la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
- Participare în calitate de membru în echipa unui proiect de cercetare.
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Piteşti, Strada Târgul din Vale nr.1
Învăţământ universitar
1999-2001
Preparator universitar
Activităţi didactice:
Predare lecţii practice în cadrul studiilor universitare de licenţă la disciplinele: Organizarea
activităţilor sportiv recreative (Colegiul universitar de Institutori); Educaţie fizică la studenţii din
cadrul Specializărilor Biologie, Horticultură şi Chimie – Fizică; Educaţie fizică la studenţii din
cadrul Colegiului Universitar de Institutori – Specializarea Engleză.
Activităţi de cercetare ştiinţifică:
- Participare la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Piteşti, Strada Târgul din Vale nr.1
Învăţământ universitar
1997-1999
Profesor educaţie fizică şi sport (titular)
-

Activitate didactică de predare la nivelul ciclului liceal.
Pregătirea echipelor reprezentative şcolare.

Şcoala Generală Dobreşti şi Şcoala Generală Boţeşti – Judeţul Argeş cu detaşare la Liceul Al.
Odobescu Piteşti, Strada Pescarilor nr. 20 şi Liceul Industrial Construcţii Montaj Nr. 7 Piteşti, Strada
Războieni nr. 35.
Învăţământ preuniversitar
1996-1997
Profesor educaţie fizică şi sport (suplinitor)
-

Activitate didactică de predare la ciclul gimnazial şi la clasele cu program de atletism;
Pregătirea echipelor reprezentative şcolare.

Şcoala Generală Nr. 14 Piteşti, Strada Făgăraş nr. 10.
Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
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2004-2006
Diplomă de master – Master Traumatologie şi recuperare în sport. Nota examenului de disertaţie 10.
Alimentaţia în activitatea şi patologia sportivă; Kinetoprofilaxia traumatismelor sportive; Bazele
traumatologiei sportive; Bazele recuperării posttraumatice în sport; Biologia evoluţiei motricităţii
omului; Tratament fizical în traumatologia sportivă; Sportul ca mijloc de pregătire educaţională.
Universitatea din Craiova, Facultatea de educaţie Fizică şi Sport
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2000-2005
Diploma de doctor în pedagogie obţinută în Republica Moldova (în calitate de bursier), echivalată cu
Diploma de doctor în domeniul educaţie fizică şi sport de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din
România
Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău, Republica Moldova
1992-1996
Diplomă de licenţă. Media examenului de licenţă 10.
Teoria şi metodica educaţiei fizice; Istoria educaţiei fizice şi sportului; Igiena educaţiei fizice şi
sportului; Atletism; Gimnastică; Handbal, Baschet, Teoria antrenamentului sportiv, Fiziologia educaţiei
fizice; Pedagogie; Psihologia educaţiei fizice.
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Secţia Educaţie Fizică şi Sport
1985-1989
Diplomă de bacalaureat
Liceul industrial nr.5 Piteşti
Programe de formare profesională:
- 2009 – Program de iniţiere pentru calificarea ,,inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă” organizat de Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii
Botoşani, finalizat cu certificat de absolvire.
- 2012 – Program de formare în didactica specialităţii educaţie fizică în cadrul Proiectului
POSDRU 87/1.3/S/63709 - ,,Calitate, Inovare, Comunicare în sistemul de formare continuă a
didacticienilor din învăţământul superior”, finalizat cu certificat de participare;
- 2015 – Curs profesional nutriție organizat de Centrul internațional de Formare pentru Medicină
Complementară / Alternativă, finalizat cu certificat de absolvire.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Română
Engleza, Franceza
Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

Limba engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
A2 Utilizator elementar
independent

Limba franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
Utilizator
B2 Utilizator independent B2
independent
independent

A2

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
A2

Utilizator
elementar

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Abilităţi deosebite de comunicare;
Abilităţi de lucru în echipă;
Abilităţi de formator;
Capacitate de analiză şi sinteză;
Capacitatea de adaptare la situaţii diverse;
Competitivitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Competenţe de organizare şi conducere a grupelor de studenţi;
Membru în Comisia de Organizare a Conferinţei Internaţionale Anuale ,,Physical Education,
Sport and Health” Piteşti (2008-2016);
Membru în Comisia de organizare a Competiţiei Internaţionale de proiecte de cercetare pentru
doctoranzi ,,Olimpiadei Tinerilor Doctoranzi” (2011-2012);
Membru în Comisia de Organizare a Competiţiei sportive ,,Crosul Anilor I”, organizată de
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Piteşti (2013);
Membru în Comisia de organizare a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti
,,Actualităţi şi perspective în Educaţie Fizică şi sport”(2013-2015).

-

Competenţe şi aptitudini tehnice
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-

Utilizarea instrumentelor multimedia în procesul instructiv-educativ.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere
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-

Word, Excel, Power Point, Internet.

-

Categoria B.
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