Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Neagoe Ioana - Cristina
Pitești, jud. Argeş, România

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:
necsoi_cristina@yahoo.com
Română
30.10.1983
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2011 - prezent
Lector universitar












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

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

predare curs la disciplinele Aplicații ale terapiei ocupaționale în comunitate, Kinetoprofilaxie
secundară și terțiară, Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice cu aplicații în sport,
Bazele generale ale kinetoprofilaxiei, Bazele generale ale kinetoterapiei
conducere seminarii si lucrări de laborator la disciplinele Aplicații ale terapiei ocupaționale în
comunitate, Kinetoprofilaxie secundară și terțiară, Kinetoterapia în afecțiunile ortopedicotraumatice cu aplicații în sport, Bazele generale ale kinetoprofilaxiei, Bazele generale ale
kinetoterapiei, Educație pentru sănătate și prim ajutor, Măsurare și evaluare, Particularități
ale asistenței de recuperare în afecţiunile ortopedico-traumatice ale persoanelor cu
dizabilităţi, Kinesiologie medicală, Semiologia persoanelor cu dizabilităţi, Terapia
ocupaţională la adulţi cu afecţiuni cronice
conducere lucrări de licență la specializare Kinetoterapie si Motricitate Specială;
conducere lucrări de dizertație la specializare Kinetoterapia la persoanele cu dizbilități;
participare în comisii de examene de licență / dizertație;
participarea în comisii de admitere în învățământul superior, master Kinetoterapia la
persoanele cu dizabilități.
organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de practică
Coordonarea activităţii studenţilor, medierea relaţiilor de comunicare student-profesor, în
vederea bunei desfăşurări a activităţilor didactice şi dezvoltării unui mediu educaţional
stimulativ (în calitate de îndrumător de an)
organizarea de Sesiuni Stiințifice ale studenților, specializarea Kinetoterapie si Motricitate
Specială;
Membru în echipa de proiect „e-Training for Wellness in SPA Services/ e-TRAWELSPA” nr.
LLP-LdV-ToI-2011-RO-022
cercetare științifică

Universitatea din Piteşti, str. Targu din Vale, nr. 41, Piteşti, Argeş
Învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
2009 – 2011
Asistent universitar
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Universitatea din Piteşti, str. Targu din Vale, nr. 41, Piteşti, Argeş
Învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
2006 – 2009
Preparator universitar
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Activităţi didactice;
Conducere lucrări de licență la specializare Kinetoterapie si Motricitate Specială;
Participare în comisii de examene de licență
Organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de practică
Organizarea de Sesiuni Stiințifice ale studenților, specializarea Kinetoterapie si Motricitate
Specială;
Coordonarea activităţii studenţilor, medierea relaţiilor de comunicare student-profesor, în
vederea bunei desfăşurări a activităţilor didactice şi dezvoltării unui mediu educaţional
stimulativ (în calitate de îndrumător de an)
Cercetare științifică

Activităţi didactice;
Organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de practică
Coordonarea activităţii studenţilor, medierea relaţiilor de comunicare student-profesor, în
vederea bunei desfăşurări a activităţilor didactice şi dezvoltării unui mediu educaţional
stimulativ (în calitate de îndrumător de an)
Cercetare științifică

Universitatea din Piteşti, str. Targu din Vale, nr. 41, Piteşti, Argeş
Învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
2004 – 2006
Instructor educație extrașcolară



Kinetoprofilaxie, instruire, supraveghere

Universitatea din Piteşti, str. Targu din Vale, nr. 41, Piteşti, Argeş
Educație
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2007-2010
Aprilie
2014
Doctor în de
domeniul
Educaţie Fizică şi Sport
Certificat
participare
Seminarul “Activități Fizice Adaptate pentru Incluziune Socială”, Programul de Cooperare ElvețianoRoman, Universitatea din Pitești, Romania
Mai
2012
2006-2008
Certificat
Diplomă de
de Master
participare
Sport-Turism şi Loisir
Seminar
de
instruire
privind
“Furnizarea
scaunelor
rulante
cu antrenare manuală” organizat de
Universitatea din Piteşti,
Facultatea
de Educaţie
Fizică
şi Sport
Fundația Motivation Romania în cadrul proiectului “Roíle Schimbării – către servicii adecvate pentru
utilizatorii de scaun rulant”, proiect finanțat de USAID, Pitesti, Romania
2007-2010
2007-2010
Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport








Suportul biologic al performanţei sportive
Ştiinţele educaţiei
Dirijarea bio-medicală a antrenamentului
Kinetoprofilaxie şi recuperare pe grupe de vârstă
Diagnostic şi management în patologia traumatică sportivă
Psihologia normală şi patologică a persoanelor cu disabilităţi
Kinesiologie funcţională

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
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/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
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Decembrie
2006-2008 2007
Certificat
Diplomă de
de Master
absolvire
Sport-Turism şi Loisir
Universitatea
dinMotor
Piteşti,
Facultatea
de Educaţie
Fizică şi Sport
Seminar
“Basic
Skills
of children
with Downsyndrome;
Motor Development and Intervention”
organizat de ‘s Heeren Loo Midden-Nederland, Arad, Romania
Noiembrie
Decembrie
2007
2006-20082007
Diplomă
(33 ore de training)
Certificat
Diplomă de
de
deabsolvire
Master
absolvire
Sport-Turism
şi Loisir
Seminar
Universitatea
Internațional
dinMotor
Piteşti,
„Sport
Facultatea
Post-Disaster
de Educaţie
Intervention”
Fizică şi Sport
organizat
de ICSSPE (International
“Basic
Skills
ofin children
with Downsyndrome;
Motor Development
and Intervention”
Council
Sport
ScienceLoo
andMidden-Nederland,
Physical Education)
în colaborare
organizatofde
‘s Heeren
Arad,
Romania cu Kennesaw State University,
Rheinsberg, Germania.
Septembrie
2006-2008 2007
Certificat
Diplomă de
de Master
absolvire
Sport-Turism şi Loisir
Universitatea
Piteşti, Facultatea
de Educaţie
Fizicăorganizată
şi Sport de Fundația Umanitară de
Conferința
de din
fizioterapie
„Metode practice
în terapie”
Orientare si Integrare Socială „Hand-ROM”, Curtea de Arges.
2002-2006
Licenţiat în Kinetoterapie
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

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

Română

Engleză (1), Rusă (2)

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba rusă

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Capacitatea de a comunica şi transmite imperativele morale şi legale ale conduitei civice şi
profesionale – preocupări profesionale şi vocaţionale
Implicare directă în proiectele de cercetare ale Universităţii din Piteşti
Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti
Cunoştinţe de bază operare PC: Microsoft Office, Internet Explorer
Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe
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