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Informaţii personale  

Nume / Prenume B DESCU VICTOR 

Adres (e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) victor.badescu@upit.ro 
  

Naţionalitate(-t ţi) ROMÂN  
  

Data naşterii 27.09.1968 
  

Sex MASCULIN 
  

Domeniul ocupaţional Educaţie 
  

Experienţa profesional   
  

Perioada 1994 -1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv din Piteşti 
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate Îv ț mânt – Înot de performanț  

Perioada 1997 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti - Facultatea de Educație Fizic  i Sport 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
Perioada 1999 -2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti - Facultatea de Educație Fizic  i Sport 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
Perioada 2001-2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti - Facultatea de Educație Fizic  i Sport 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
Perioada din 2007 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti - Facultatea de Educație Fizic  i Sport 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
Perioada din 2012 
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Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti – Facultatea de Ştiinţe 

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
Perioada din 2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activit ţi şi responsabilit ţi principale Servicii educaţionale 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Pite ti - Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizic  i Informatic  

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate    Îv ț mânt Superior 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 1990 - 1994 

Calificarea / diploma obţinut  Profesor educație fizic  i sport și antrenor natație / Diplom  de licenț  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație fizic  i sport i antrenament sportiv 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Academia Național  de Educație Fizic  i Sport Bucure ti 
Nivelul în clasificarea naţional  sau 

internaţional  
Studii de licenț  

Perioada 1994 - 1995 

Calificarea / diploma obţinut  Profesor educație fizic  i sport și antrenor natație / Diplom  studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Antrenament sportiv de înalt  performanț  

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Academia Național  de Educație Fizic  i Sport Bucure ti 
Nivelul în clasificarea naţional  sau 

internaţional  
Studii aprofundate 

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinut    Antrenor atletism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Antrenament sportiv 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Ministerul Tineretului și Sportului 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

Curs de formare antrenori – categoria a III-a 

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinut    Titlul de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Antrenament sportiv de înalt  performanț  

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Universitatea din Pite ti - Facultatea de Educație Fizic  i Sport 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

Studii doctorale 

Perioada 2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinut    Absolvent  / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Cursuri în cadrul Modulului Jean Monet „European Policies in the field of sustainable  
  regional   development” 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Universitatea din Pite ti  

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

-    

Perioada 2010 - 2012 

Calificarea / diploma obţinut    Diplom  Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Master – Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie 
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Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

-    

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinut    Antrenor natație / Certificat de calificare profesional  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Natație 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Ministerul Educației, Cercet rii, tineretului i Sportului, Autoritatea Național  pentru Sport i Tineret, 
Centru Național de Formare i Perfecționare al Antrenorilor 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

Antrenor Senior 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinut    Absolvent  Cursuri Yumeiho / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Yumeiho – Terapie manual  japonez  

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Societatea Român  de Yumeiho 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

Grad 2 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinut    Absolvent  / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Cursul pentru antrenori: Training the Athlete – strenght – explosive power, balance and agility 
  Robert Donatelli certification 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt   Modern Athletic Science, continuing education 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

-    

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinut    Absolvent  cursuri: Formator (Cod COR 242401) / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Formare, Evaluare, Marketing, Proiectare, Evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Asociația Centrul de Resurse i Inițiative Strategice, Ministerul Educației i Cercet rii tiințifice, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor Vârstnice 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

-    

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinut    Absolvent  cursuri: Evaluator de furnizori şi programe de formareCod COR 242401) /  
  Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Evaluare, Asigurarea calit ții, Standarde ocupaționale i de preg tire 

Numele şi tipul instituţiei de înv ţ mânt  Asociația Centrul de Resurse i Inițiative Strategice, Ministerul Educației i Cercet rii tiințifice, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale i Persoanelor Vârstnice 

Nivelul în clasificarea naţional  sau 
internaţional  

-    

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba matern  Român   
Limbai str in e cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare  
la conversaţie 

Discurs oral Exprimare scris  

Limba englez  A2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 
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Limba francez  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba spaniol  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 
Competenţe şi abilit ţi sociale 

 
 Abilit ţi de comunicare   
Abilitatea  de a munci individual şi  în echip  

 

Empatie  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitatea de lucru independent şi în echip , de a formula scopuri si obiective 
Abilit ţi de colaborare, coordonare şi organizatorice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Competențe mecanic auto 

    Activitatea în comunitatea academic  
 

Organizator al Campionatelor Naționale Universitare de Înot (1997 – 2002, 2004, 2005-2011) 
Antrenor al echipelor de nataâie ale Universit ţii din Piteşti (1997 – 2002, 2004, 2005-2011) 
Coordonator activit ți de hidrokinetoterapie, natație i sporturi nautice 
Redactor la revista Journal of Physical Education and Sport – Pite ti (2008-2012) 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilitati de utilizare a computerului i  a aparaturii media 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare -  
  

Anexe List  lucr ri stiinţifice 

 


