Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

POPESCU DANIELA CORINA
Mun. Pitești, Str. Horia, Cloșca și Crișan, Nr. 3, Bl. B26, Sc.B, Ap. 13, Jud. Argeș

Telefon(oane)

0348 800017

Fax(uri)

0348 800017

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0721 153 666

corrina.popescu@yahoo.com
Română
17.09.1972
Feminin

Locul de muncă Universitatea din Pitești, Facultatea de Educație Fizică și Sport
Domeniul ocupaţional Învățământ superior
Experienţa profesională
Perioada



2017 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică:
▪ cursuri și lucrări practice la programele de studiu de licență – disciplinele: Fundamentele
științifice ale jocurilor sportive – handbal, Dirijarea metodologică a capacității motrice pe
ramură de sport – handbal, Metodica antrenamentului pe ramură de sport – handbal,
Metodica predării handbalului în școală, Aplicații metodologice la nivelul inițierii sportive –
handbal.
▪ cursuri și lucrări practice la programul de master – disciplina: Handbalul în învățământul
liceal și postliceal.
▪ cursuri și lucrări practice la programul de conversie profesională – disciplinele:
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – handbal, Metodica predării handbalului în
școală.
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Pitești/ Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică / Pitești, Str.
Tg. din Vale, nr.1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE FIZICĂ / FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
INFORMATICĂ
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat



2005 – 2016

Lector universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică:
▪ cursuri și lucrări practice la programele de studiu de licență – disciplinele: Fundamentele
științifice ale jocurilor sportive – handbal, Dirijarea metodologică a capacității motrice pe
ramură de sport – handbal, Metodica antrenamentului pe ramură de sport – handbal,
Metodica predării handbalului în școală, Stagiu de practică în centre de inițiere în sport –
handbal.
▪ cursuri și lucrări practice la programele de studiu de master – disciplinele: Pregătire
specializată într-o disciplină sportivă – handbal, Handbalul în învățământul liceal și
postliceal, Tehnici de pre-profesionalizare.
▪ cursuri și lucrări practice la programul de conversie profesională – disciplinele:
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – handbal, Metodica predării handbalului în
școală.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Pitești/ Facultatea de Educație Fizică și Sport / Pitești, Str. Tg. din Vale,
nr.1

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE FIZICĂ / FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


2001 – 2005

Asistent universitar
Activitate didactică: lucrări practice la disciplina handbal, educație fizică – neprofil
Universitatea din Pitești/ Facultatea de Educație Fizică și Sport / Pitești, Str. Tg. din Vale,
nr.1
EDUCAŢIE FIZICĂ / FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


1999 – 2001

Preparator universitar
Activitate didactică: lucrări practice la disciplina handbal, educație fizică – neprofil
Universitatea din Pitești/ Facultatea de Educație Fizică și Sport / Pitești, Str. Tg. din Vale,
nr.1
EDUCAŢIE FIZICĂ / FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


1996 – 1999

Profesor / antrenor clase cu program sportiv handbal / titular în învățământul
preuniversitar
Programarea și planificarea activității la grupele de handbal fete. Pregătirea și conducerea în
competiții a claselor cu program sportiv de handbal fete. Conducerea lecțiilor de
antrenament sportiv – clase cu program sportiv de handbal.
Şcoala Generală Nr. 18, Pitești
Învățământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada



2003 – 2009

DOCTOR ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT / DIPLOMA DE DOCTOR
Modele şi modelarea în jocurile sportive; Psihograma jocului de handbal; Căi de maximizare
a capacităţii de performanţă; Metode şi tehnici de evaluare a disponibilităţilor biologice,
psihologice, sociale nespecifice şi specifice a jucătorilor şi echipei de handbal la diferite
vârste.
Universitatea din Piteşti, IOSUD Facultatea de Educație Fizică și Sport


2001 – 2003

Calificarea / diploma obţinută

MASTERAT / DOPLOMA DE MASTER, SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT COMPETIŢIONAL

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teoria activităţilor motrice; Bazele pregătirii musculare; Legislaţie, management,
marketing; Didactică şi proiectare în educaţia fizică / Educaţie fizică şi sport competiţional.

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



Profesor definitiv / Certificat de acordare a definitivării în învățământ
Teoria și metodica educației fizice și sportului; pedagogia sportului / Profesor cu gradul
didactic de definitivat / Competențe de proiectare şi dirijare metodologică a procesului
didactic specific
Academia Națională de Educație Fizică și Sport București

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



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Teoria şi metodica educaţiei fizice; Teoria antrenamentului sportiv; Handbal; Gimnastica;
Atletism, Anatomie, Fiziologie / Profesor educaţie fizică şi sport, Antrenor Categoria a III-a.
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, Facultatea de Științe


Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

LICEUL „VLAICU-VODĂ”, CURTEA DE ARGEŞ


Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Teoria Antrenamentului Sportiv, Psihologia Sportului, Fiziologie, Regulament de joc
Federația Română de Handbal


Calificarea / diploma obţinută

2015

Curs de perfecționare FRH / Obținerea Licenței „C” – handbal
Teoria Antrenamentului Sportiv, Psihologia Sportului, Fiziologie, Regulament de joc
Federația Română de Handbal

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

2014

Curs de perfecționare FRH

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1987 – 1991

Termoenergetician / DIPLOMA DE BACALAUREAT

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992 – 1996

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT / DIPLOMA DE LICENŢĂ

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1998



2016 (29.06 – 02.07.2016)

Curs de perfecționare FRH
Psihopedagogie, Fiziologie, Antrenament Sportiv, Noțiuni de regulament, Pregătire fizică
generală și specifică, Tehnica în atac și în apărare în conformitate cu modelele de joc
specifice fiecărei vârste, Tactica individuală și colectivă (în atac și în apărare) în
conformitate cu modelele de joc specifice fiecărei vârste, Profilul jucătorului pe posturi,
individualizare.
Federația Română de Handbal

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbai străinăe cunoscute

Română
Franceza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european

Ascultare

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză
A2
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Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent
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Competenţe şi abilităţi sociale

▪ Capacitate de analiză și sinteză;
▪ Eficiență și flexibilitate în abordarea problemelor;
▪ Capacitate de rezolvare a problemelor;
▪ Capacitate de organizare și coordonare;
▪ Capacitate de autocontrol și de adaptare la situații diverse;
▪ Spirit de observație;
▪ Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie;
▪ Capacitate de interrelaționare;
▪ Abilități de comunicare verbală și nonverbală;
▪ Adaptabilitate;
▪ Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă.
▪ Parteneriate extracurriculare în scopul creșterii vizibilității Facultății de Educație Fizică și
Sport.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

▪ Activități didactice și extradidactice cu studenții pe parcursul celor 21 de ani de activitate.
▪ Organizarea Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, 2014, 2015, 2016, 2017
▪ Organizarea Conferinței cu tema „Femeia în sport – modele sociale” 2013 invitată Paula Ivan
▪ Organizarea Conferinței cu tema „Femeia în sport – modele sociale” 2014 invitată Alina
Dumitru.
▪ Organizarea Conferinței cu tema „Excelența în sport – modele sociale” 2015 invitați Doina
Anton, Adina Anton și Marian Oprea.
▪ Organizarea Conferinței cu tema „Reconversia profesională a sportivilor de performanță –
pilonul educațional” 2016 susținută de Gabriela Szabo.
▪ Organizarea deschiderii anului universitar în Facultatea de Educație Fizică și Sport în anii:
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
▪ Organizarea și colaborarea în activitățile specifice catedrei de handbal din cadrul facultății /
Departamentului Educație Fizică.
▪ Organizarea Campionatelor Naționale Universitare de Handbal în anii 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2015, 2017.
▪ Organizarea activității de „Streeatball – meciuri demonstrative”, 2013, 2014, 2015, 2016.
▪ Colaborarea cu Federația Română de Handbal și organizarea cursului de perfecționare al
antrenorilor de handbal în 2014, 2015, 2016.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

▪ Operare pe calculator metodologii specifice domeniului de activitate.
▪ Capacitate și voință de perfecționare permanentă.
▪ Capacitate de antrenare, colaborare și control în activități specifice domeniului.

Activitatea în comunitatea
academică
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▪ Președinta „Comisiei pentru promovarea și gestionarea activităților extracurriculare în spațiul
academic și în comunitatea locală” din anul 2012.
▪ Membră în calitate de coordonator științific în elaborarea și susținerea lucrărilor metodicoștiințifice pentru obținerea gradului didactic I în învățământ.
▪ Membră în comitetul științific al Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești
„Sănătate prin sport” în anii 2014, 2015, 2016, 2017.
▪ Membră în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la Universitatea
din Pitești, Facultatea de Educație Fizică și Sport.
▪ Membră în comitetul de organizare al International Scientific Conference „Physical
Education, Sport and Health”, în anii 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
▪ Membră în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de
Educație Fizică și Sport, programul de studii de licență.
▪ Membră în comisia pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de
Educație Fizică și Sport, programul de studii de masterat.
▪ Membră în comisia de examen pentru proba pe ramură de sport – handbal, admitere licență,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.
▪ Membră în comisia de examen pentru proba eliminatorie, admitere licență, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport.
▪ Membră la alcătuirea raportului de evaluare instituțională EUA 2013, la nivel de facultate.
▪ Îndrumătoare de an la programul de master Activități Motrice Curriculare și Extracurriculare.
▪ Adjunct director departament – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității –
Departamentul Educație Fizică.
▪ Redactor șef: publicația anuală „Anuar 2012 – 2013”, „Anuar 2013 – 2014”, „Anuar 2014 –
2015”, „Anuar 2015 – 2016” al Facultății de Educație Fizică și Sport.
▪ Redactor șef: Buletin Științific Studențesc „Sănătate prin Sport”, 2015, 2016.
Curriculum vitae: Popescu Daniela Corina

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

▪ Utilizare documente format word, excel și power point nivel mediu.
▪ Utilizare video și retroproiector.

Proiecte de cercetare

▪ Membră în proiectul cu titlul: „Elaborarea modelelor de pregătire (fizică generală, fizică
specifică, tehnico-tactică, biologică) a handbaliștilor pe posturi de joc”, Universitatea din
Pitești, Federația Română de Handbal.
▪ Membră în proiectul cu titlul: „Parada bicicletelor –Ediția III”, Centrul de Cercetare pentru
Performanță Umană, Universitatea din Pitești și Asociația YF-YOUTH&FUTURE.

Permis de conducere

▪ Categoria B

Alte competențe și aptitudini

▪ Predare curs la disciplinele: Metodica predării handbalului în școală (EFS, anul III), Dirijarea
metodologică a capacității motrice pe ramuri de sport – handbal (SPM, anul III), Metodica
antrenamentului pe ramuri de sport – handbal (SPM, anul III), Handbalul în învățământul liceal
și postliceal (Master AMCE, anul I), Pregătire specializată într-o disciplină sportivă – handbal
(Master PS, anul I și II).
▪ Conducere seminarii şi lucrări practice la disciplinele: Metodica predării handbalului în școală
(EFS, anul III), Fundamentele științifice ale jocurilor sportive – handbal (EFS/SPM anul I),
Dirijarea metodologică a capacității motrice pe ramură de sport – handbal (SPM, anul III),
Metodica antrenamentului pe ramuri de sport – handbal (SPM, anul III), pentru programul de
studii de licenţă.
▪ Coordonator lucrări de licenţă, programele de studiu Educaţie Fizică şi Sportivă și Sport și
Performanță Motrică.
▪ Coordonator lucrari de disertaţie în cadrul programului de master Performanţă în Sport și
Activități Motrice Curriculare și Extracurriculare.
▪ Coordonator lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I în învățământ.
▪ Participarea în cadrul Programului Erasmus+ (2016) – mobilități de formare ale personalului
didactic universitar la „St. Cyril and St. Methodius” University Velico Tarnovo, Bulgaria.
▪ Participarea în cadrul Programului Erasmus+ (2017) – mobilități de formare ale personalului
didactic universitar la „St. Cyril and St. Methodius” University Velico Tarnovo, Bulgaria.

Informaţii suplimentare

▪ Lector invitat Federaţia Română de Handbal, Cursul de perfecţionare pentru profesorii și
antrenorii cu specializarea handbal – juniori, 2014.
http://www.frh.ro/pdf/Planif%202014%20C2.pdf
▪ Lector invitat Federaţia Română de Handbal, Cursul de perfecţionare pentru profesorii şi
antrenorii cu specializarea handbal – juniori, 2015.
http://www.frh.ro/pdf/individualizare.doc.
▪ Membră în Consiliul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică, Pitești.
▪ Membră în cadrul Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană Pitești.
▪ Membră în Consiliul Științei Sportului din România.
▪ Membră a Asociației Județene de Handbal Argeș.
▪ Evaluator național, domeniul Știința Sportului și Educației Fizice – Agenția de Credite și
Burse de Studii/Ministerul Educației și Cercetării Științifice – 2015.

Contribuții științifice
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7 cărți și cursuri de specialitate (4 unic autor și 3 în colaborare)
3 suporturi de curs
1 caiet de lucrări practice
2 articole în extenso publicate în reviste/ISI CPCI – WOS, Conference Proceedings Citation
Index – Web of Science
16 articole în extenso publicate în reviste/proceedings BDI
29 articole în extenso în volumele unor conferințe internaționale și naționale

Curriculum vitae: Popescu Daniela Corina

Anexe

Listă lucrări reprezentative
10 Teza de doctorat
T1. Popescu Daniela Corina, Teza de doctorat intitulată „DISPONIBILITĂŢI
FAVORIZANTE
PENTRU
PRACTICAREA
HANDBALULUI
DE
PERFORMANŢĂ ŞI IDENTIFICAREA LOR ÎN DIFERITE STADII
FORMATIVE”, data susţinerii 27.03.2009, sub conducerea Prof. univ. dr.
COLIBABA-EVULEŢ DUMITRU.
20 Cărţi publicate1, îndrumare publicate, capitole publicate în volume colective,
capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc., după caz, prin care
se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor didactice/profesionale.
Cb1. Popescu Daniela Corina, Metodica predării handbalului în școală. Uz intern. Suport
de curs. Licență: Educație Fizică și Sportivă, Editura Universității din Pitești, 207 pagini, anul
publicării 2016.
Cb2. Mihăilă Ion, Popescu Daniela Corina, Metodica antrenamentului pe ramură de sport
– handbal, Suport de curs. Uz intern. Licență: Sport și Performanță Motrică, Editura
Universității din Pitești, 130 pagini, anul publicării 2016.
Cb3. Popescu Daniela Corina, Handbalul în școală, Editura Universității din Pitești, ISBN
978-606-560-469-8, 348 pagini, anul publicării 2016.
Cb4. Popescu Daniela Corina, Probe și teste pentru evaluarea jucătorilor de handbal.
Caiet lucrări practice. Metodica antrenamentului pe ramuri de sport – handbal, Editura
Universității din Pitești, 96 pagini, anul publicării 2016.
Cb5. Popescu Daniela Corina, Modele pe stadii formative în jocul de handbal. Curs de uz
intern. Master: Performanță în sport. Pregătire specializată într-o disciplină sportivă, Editura
Universității din Pitești, 89 pagini, anul publicării 2015.
Cb6. Mihăilă Ion, Popescu Daniela Corina, Handbal. Curs teoretic. Pregătire specializată,
Editura Universității din Pitești, ISBN 978-606-560-461-2, 215 pagini, anul publicării 2015.
Cb7. Popescu Daniela Corina, Handbal. Instruirea în stadiile formative primare, Editura
Universitaria Craiova, ISBN 978-973-742-941-4; 158 pagini, anul publicării 2007.
Cb8. Mihăilă Ion, Popescu Daniela Corina, Handbal. Îndrumar practico-metodic, Editura
Universitaria Craiova, ISBN 973-742-264-3, 179 pagini, anul publicării 2006.
Reeditare Editura Universitatii din Pitești, 978-973-690-894-1, 179 pagini, anul publicării
2009.
Cb9. Mihăilă Ion, Preda Daniela Corina, Handbal. Tehnica şi metodica jocului, Editura
The Flower Power, ISBN 973-85785-0-7, 194 pagini, anul publicării 2002.
30 Articole/studii publicate:
Risi1. Ion Mihăilă, Marian Crețu, Popescu Daniela Corina, Bogdan Gionea, Study on the
optimization of children´s initiation into the practice of the handball game / Procedia – Social
and Behavioral Sciences Journal, University of Barcelona, ISSN 1877-0428, pag. 4146-4150,
anul publicării 2012.
www.wces.info/registration.htm
Risi2. Ion Mihăilă, Marian Crețu, Popescu Daniela Corina, Bogdan Gionea, The role of
athletics specific means in sports team training / Procedia – Social and Behavioral Sciences
Journal, University of Barcelona, ISSN 1877-0428, pag. 4151-4153, anul publicării 2012.
Risi3. Colibaba-Evuleţ Dumitru, Popescu Daniela Corina, Dună Nicolae, Evaluarea
disponibilităților favorizante pentru practicarea handbalului de performanță cu ajutorul
aplicației informatice „Scala”, Anuar Științific Competițional, Izvorani, București, ISSN 20672934, pag. 13 – 17, anul publicării 2009.
www.wces.info/registration.htm
Risi4. Popescu Daniela Corina, The evaluation of the encouraging in the practice of
orientation and initial selection activities while playing handball, Revista Citius, Altius,
Fortius, ISSN 1582-8138, pag. 19-24, anul publicării 2006.
http://efsupit.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=30&catid=5&Itemid=
14
Risi5. Popescu Daniela Corina, Evaluation as an operation of measurement and assessment of
the handball training process, Revista Citius, Altius, Fortius, ISSN 1582-8138, pag. 42-49, anul
publicării 2006.
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