
 

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume MIHĂILESCU LIVIU EMANUEL

Adresă(e) 41, Oana Brătianu, 117715, Ştefăneşti, Argeş, România

Telefon(oane) Mobil: 0769060836

Fax(uri)

E-mail(uri) liviumihailescu2006@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 26.09.1974

Sex masculin

Domeniul ocupaţional Învăţământ Superior
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Loc de munca vizat Expert specialitate universitară proiect POSDRU – ID 63709 cu titlul „Calitate, 
inovare, comunicare in sitemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”

Experienţa
profesională

Perioada 1997-1998

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR SUPLINITOR

Activităţi şi responsabilităţi
principale

ACTIVITĂŢI DIDACTICE

Numele şi adresa angajatorului PALATUL ELEVILOR PITEŞTI

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ACTIVITĂŢI DIDACTICE

Perioada 1998-2002

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR TITULAR

Activităţi şi responsabilităţi
principale

PROFESOR-ANTRENOR, CATEDRA DE ATLETISM

Numele şi adresa angajatorului LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PITEŞTI
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate  de  profesor-antrenor  la  Liceului  cu  Program  Sportiv  Piteşti,  secţia  de
atletism, unde am obţinut  rezultate deosebite atât la nivelul  juniorilor,  cât  şi la
tineret şi seniori. 

 Prin sportivii pregătiţi de mine am obţinut în decursul acestor ani un număr
de 30 de medalii la Campionatele şi concursurile naţionale, dintre care 15
de aur, 8 de argint şi 7 de bronz.

  Sportivii  pregătiţi  de mine au realizat   în această  perioadă 6 recorduri
naţionale în probele de 100m şi 200m la nivelul juniorilor III şi II, recorduri
ce datau de peste 10 ani, astfel:

1. la  nivelul  juniorilor  III  un  număr  de  două  recorduri  naţionale  în
proba de 100m plat cu timpii de 11,18s şi 11,00s şi unul în proba
de 200m cu timpul de 22,50s;

2. la nivelul juniorilor II un număr de două recorduri naţionale în proba
de 100m plat cu timpul de 10,78s respectiv 10,77s şi unul în proba
de 200m cu timpul de 21,75s;

 Promovare unui  sportiv  la  lotul  naţional  de juniori  şi  în  lotul  olimpic  de
perspectivă în anii 2002 şi 2003.

 Participare în calitate de antrenor la Campionatele Balcanice de Atletism
pentru juniori de categoria a II-a în anul 2002 la Kavala (Grecia) şi în anul
2003 la Niş(Serbia) unde echipa României s-a clasat pe locul I pe naţiuni.

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT UNIVERSITAR

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Perioada 2006-2013

Funcţia sau postul ocupat LECTOR UNIVERSITAR

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de curs, seminar şi lucrări practice la disciplinele:
- Tehnici de monitorizare a performanţei sportive
- Metodica antrenamentului pe ramuri de sport – atletism
- Tehnici specifice de predare
- Pregătire specializată într-o dsiciplină sportivă – atletism
- Bazele generale ale antrenementului sportiv
- Instruire asistată de calculator

Perioada    2013-prezent

Funcţia sau postul ocupat   CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de curs, seminar şi lucrări practice la disciplinele:
- Tehnici de monitorizare a performanţei sportive
- Metodica antrenamentului pe ramuri de sport – atletism
- Tehnici specifice de predare
- Pregătire specializată într-o dsiciplină sportivă – atletism
- Didactica sportului
- Instruire asistată de calculator

Perioada 2006-2009

Funcţia sau locul ocupat Antrenor atletism CSU Piteşti

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Universitar Piteşti

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de profesor-antrenor la Clubul Universitar Piteşti-secţia atletism, sportivii
pregătiţi  obţinând un număr de  27 de medalii  la Campionatele Universitare  de
Atletism, locul 6 la Campionatele Europene de Aruncări prin sportiva Oprea Eugenia
şi un număr de 43 de medalii obtinute la Campionatele Balcanice si Campionatele
Nationale de Atletism

Perioada 2007-2010

Funcşia sau locul ocupat Antrenor atletism CSM Piteşti

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Municipal Piteşti
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de profesor-antrenor la Clubul Sportiv Municipal Piteşti-secţia atletism, 12
medalii  la Campionatele naţionale de atletism şi participarea sportivei  Pătrulescu
Andreea la Campionatele Balcanice de Atletism

Perioada 2016-prezent

Funcşia sau locul ocupat Antrenor atletism CSU Piteşti

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Universitar Piteşti

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate de profesor-antrenor la Clubul Sportiv Universitar 
Pregătirea sportivilor pentru participarea la Campionatele Naţionale Universitare de
Atletism,  Campionatele  Naţionale  de  Seniori,  Campionatele  Bacanice,  Europene,
Mondiale şi Jocurile Olimpice

Perioada 1989-1993  Liceul teoretic Alexandru Odobescu, Piteşti

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

Liceul Alexandru Odobescu – Pitesti

Perioada 1993-1997  Facultatea de Stiinte, sectia de Educatie Fizica si Sport – 
Universitatea din Piteşti

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in educatie fizica si port

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

Universitatea din Pitesti

Perioada   2001-2002  Master - Educaţie fizică şi sport competiţional

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master in educatie fizica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

Universitatea din Pitesti

Perioada   2005 – Curs de perfecţionare postuniversitar „Instruire asistată de 
calculator”.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

 Universitatea din Pitesti - DPPD

Perioada 2008  –  Doctor  în  Educaţie  Fizică  şi  Sport,  titlul  tezei:  „Strategii
instrucţionale  care  asigură  calitatea  şi  eficienţa  pregătirii  atleţilor
juniori”

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in educatie fizica si sport

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

Universitatea din Pitesti - IOSUD

Perioada 2011 - Curs introductiv sw analiza statistica „Aplicatii in SPSS”

Calificarea / diploma obţinută   Diploma si 10 puncte de credit

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ 

  Colegiul psihologilor din Romania.
Asociatia nationala a psihologilor scolari

Perioada   2016 – Curs de perfecţionare profesională

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de perfecţionare profesională

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

  Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Federaţia Română de 
Atletism

Aptitudini şi
competenţe personale

Limba maternă Română 

Limbai străinăe cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european Ascultare Citire Participare  la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2
Utilizator
independent B2

Utilizator
independent B2

Utilizator
independent B2

Utilizator
independent B1

Utilizator
independent

Pagina 3/ - Curriculum vitae al 
Nume Prenume       

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010



Limba franceză A2 Utilizator
elementar

B2 Utilizator
independent

A1 Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar

A1 Utilizator
elementar

Limba spaniolă A2
Utilizator
elementar A2

Utilizator
elementar A1

Utilizator
elementar A1

Utilizator
elementar A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi
sociale

  Spirit  de echipă şi  experienţa  muncii  în echipă dobândită  în peste 15 ani  de
activitate profesională, 14 ani de activitate ca profesor-antrenor de atletism si 10
ani de activitate c asiatent universitar si lector universitar fa FEFS Pitesti
  Capacitate buna de comunicare si relationare obtinuta ca urmare a experientei
manageriale si
  didactice. 

Preocupare continuă pentru perfecţionare şi promovare de metode moderne de
predare creând un cadru adecvat de comunicare, propice studiului şi dezvoltării
cunoaşterii,  eliminând  barierele  comunicaţionale  în  cadrul  relaţiei  profesor-
student.
Contribui permanent la dinamizarea gândirii şi concentrarea atenţiei studenţilor
asupra esenţialului  prin utilizarea unor metode, procedee metodice şi mijloace
didactice  adecvate  de  tipul:  prezentare  cazuri  clinice,  expunere  cu  material
suport:  planuri,  grafice,  cărţi,  scheme  etc.,  dezbaterea,  demonstraţia,
problematizarea, studiu de caz etc.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate  autoorganizatorica  privind  termenele  si  standardele  cantitative  si
calitative.
   Membru in comitetul  de organizare a simpozionului  international  Olimpiada
Tinerilor Doctoranzi
Membru in comitetul de organizare a sesiunilor internationale organizate de FEFS
Pitesti

Competenţe şi aptitudini
tehnice

De întreţinere –  a  salilor  si  terenului  de  lucrari  practice  şi  a  materialelor  de
specialitate din dotare.
De concepţie – în 2004 am conceput Regulamentul de Ordine Internă existent în
sălile de curs valabil şi în prezent.
De organizare – am organizat anual competitii sportive studentesti
De realizare  a  sarcinilor -  am răspuns  cu  promptitudine  sarcinilor  de catedră
atunci când le-am primit şi le-am îndeplinit întotdeauna.
De asumare a sarcinilor - în aceeaşi măsură mi-am asumat anumite sarcini atunci
când  am  considerat  că  pot  uza  de  experienţa  şi  cunoştinţele  personale  în
interesul învăţământului 
De respectare  a  ordinii  instituţionale -  am  respectat  orarul  de  desfăşurare  a
activităţilor didactice şi le-am refăcut atunci când a fost necesar.

    Activitatea în comunitatea 
academică

Ţinută decentă, comportament moral şi colegial atât în comunitatea academică,
cât  şi  în  afara  ei,  fapt  pentru  care  sunt  în  permanentă  colaborare  cu  cadre
didactice din alte centre universitare, cu foşti studenţi şi colegi.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Diploma de Instruire Asistata de Calculator

Permis de conducere Categoria B
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Informaţii
suplimentare

Membru al: uniuni, asociaţii, cluburi, etc.:
2008 - prezent –  membru al International Society of Physical Rehabilitation 
Medicine – ISPRM  
2007 - 2010 –  membru al European College of Sport Science – ECSS
2005 - prezent –  membru alConsiliului Ştiinţei Sportului din România
2004 - prezent –  membru al Asociaţiei Judeţene de Atletism
2004 – prezent –  membru în Comisia de Arbitrii - atletism 

Premii şi alte elemente de recunoaştere a contribuţiei ştiinţifice

- 2001-2002  4 recorduri nationale in probele de 100m si 200m la nivelul juniorilor de categoria a doua si a treia

- 2001-2009  43 de medalii obtinute la Campionatele Balcanice si Campionatele Nationale de Atletism

- 2005-2009  27 de medalii obtinute la Campionatele Universitare de Atletism

- 2005 – premiul Federaţiei Române de Atletism pentru “Performanţele obţinute în anul 2005”

- 2005 diplomă de excelenţă acordată de Clubul Municipal Piteşti pentru “Performanţe deosebite obţinute în anul

2005”.

- 2005  diplomă de merit acordată de Agenţia Naţională pentru Sport, Direcţia Judeţeană pentru Sport Argeş pentru

“Rezultate sportive realizate în anul 2005”

- 2006 diplomă de excelenţă acordată de Clubul Municipal Piteşti pentru “Performanţe deosebite obţinute în anul

2006”.

-  2006 diplomă de merit acordată de Agenţia Naţională pentru Sport, Direcţia Judeţeană pentru Sport Argeş pentru

“Rezultate sportive realizate în anul 2006”

-  2011 Locul III  pentru lucrarea cu titlul  “Determinarea caracteristicilor  motivaţiei  pe stadii formative la atletism”

prezentată la Conferinţa Internaţională “Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în contextul

interdisciplinarităţii învăţământului european”, Bacău 2011

-  2012   ”Diplomă  de  recunoaștere  științifică”,  acordată  de  Societatea  Științei,  Excelenței  Umane  și  Sportului

Universitar  pentru  finalitatea  competiției  științifice  la  nivel  instituțional  în  procesul  de  selecție  pentru  cursanții

Institutului de Formare a Cercetătorilor

-  2014-2016   40  de  medalii  la  Campionatele  Naţionale  de  Seniori,  63  de  medalii  la  Campionatele  Naţionale

Universitare,  4  medalii  la  Campionatele  Balcanice,  o  medalie  la  Campionatele  Mondiale,  participare  cu  sportivii

pregătiţi la Campionatele Europene şi Jocurile Olimpice.

- 2016  diplomă de laureat al anului 2016 acordată de Federaţia Română de Atletism

-  2016 diplomă  de  recunoaştere  profesională  pentru  rezultatele  obţinute  în  anul  2016  acordată  de  Ministerul

Tineretului şi Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş.
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