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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Vişan Paul Florinel 

Adresă(e)  
 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10 Aprilie 1982 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional Învăţământ Superior 
  

Experienţa profesională Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Promoţia 2001/2005, Specializare Educaţie Fizică şi 
Sport –Ramura de Sport – Fotbal; 

  

Perioada 2005-2007 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic Titulat în învăţământul Preuniversitar  - Disciplina Educaţie Fizică şi Sport/Cadru 
didactic în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti – Disciplina 
LP – Metodica Jocului de Fotbal; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru diactic Educaţie Fizică şi Sport/formator cadre didactice în cadrul Facultăţii  de Educaţir Fizică 
şi Sport – Universitatea din Piteşti – Disciplina LP – Metodica Jocului de Fotbal; 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Economic I.Gh. Duca, Vedea – Argeş / în paralel cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – 
Universitatea din Piteşti; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada 2006-2009 

Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar în cadrul Facultăţii  de Educaţir Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Disciplina LP – Metodica Jocului de Fotbal/ LP Evaluare Motrică şi Somato-Funcţională; / Lectii 
practice Fotbal şi Educatie Fizica si  Sport -Activitate cercetare; 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar în cadrul Facultăţii  de Educaţir Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Disciplina LP – Metodica Jocului de Fotbal/ Educaţie Fizică şi Sport/ Lectii practice Fotbal şi Educatie 
Fizica si  Sport -Activitate cercetare; 

Perioada 2008-2011 -  

Funcţia sau postul ocupat Doctorand În cadrul IOSUD  - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Educaţie şi formare  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Bacalaureat  - Liceului Economic  - Mun. Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman; 

 



II 
 

  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Atestat de Comerciant 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceului Economic  - Mun. Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional 

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii  de Educaţir Fizică şi Sport – 
Universitatea din Piteşti;  
Participare la examenul Naţional de Titularizare în anul 2005 – Obţinere titularizare pe post 
didactic în învăţământ cu 9,60 – anul 2005 - Judeţul Argeş, Piteşti – Educaţie Fizică şi Sport; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profesor de Educaţie Fizică şi Sport/Antrenor CNFPA categoria a III-a Specializarea - Fotbal; 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Masterat în Educaţie Fizică şi Sport Competiţional - în cadrul Facultăţii  de Educaţir 
Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii Post-universitare masterale – Aprofundare în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului de 
performanţă; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Perioada    2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în Domeniul Educaţie Fizică şi Sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  IOSUD - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti; 

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Doctor în Educaţie Fizică şi Sport – Domeniul Educaţie Fizică şi Sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   I.O.S.U.D. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea din Piteşti 

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 

Limba franceză  A2 - B2 - A1 - A1 - A1 - 

Limba spaniolă  A2 - A2 - A1 - A1 - A1 - 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
- Comunicare eficiantă atât cu persoanele adulte, cadre didactice, autorităţi, studenţii, elevii şi 

copiii din interacţiunea mediului profesional cât şi social; 
- Relaţii interpersonale pozitive, relaţii de cooperare în grup; 
- Colaborator revistă şcolară, membru organizator conferinţă de specialitate, publicaţii articole în 

domeniul educaţional; 
- Aptitudini şi competenţe privind managementul conflictelor; 
- Susţinerea integrării copiilor cu dizabilităţi în şcoală, prin mişcare fizică adaptată şi implicit în 

societate; 
- Organizare competiţii sportive şcolare /studenţeşti pe tot parcursul carierei; 
-  

  



III 
 

  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Aptitudini pedagogice findamentale prin pregătire profesională iniţială şi dezvoltate prin carieră; 
- Participarea în calitate de membru a unor manifestări cu caracter ştiinţific şi educativ, cercuri şi 

sesiuni ştiinţifice studenţeşti, competiţii sportive studenţeşti pe ramuri de sport, organizarea 
competiţiilor sportive specifice jocului de fotbal la nivel de universitate; 

- implicarea şi participarea ca membru coordonator al grupului de studenţi în proiecte şi acţ iuni 
caritabile de voluntariat, priecte de integrare prin mişcarea a persoanelor cu dizabilităţi, „lumea 
jocului”, descoperirea tinerelor talente la nivelun naíonal al mediului de grădiniţe, parteneri de 
organizare în cadrul desfăşurării Campionatului Mondial de Kaiac – Canoe, ediţiile 2017 şi 
2019;  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

- Utilizarea aparaturii audio - video necesare desfăşurării unui act didactic eficient şi modern, 
videoproiector, retroproiector, desfăşurarea procesului didactic în diferite platforme 
educaţionale; 

- Abilitatea de organizare competiţii sportive şcolare /studenţeşti prin deţinerea de Carnet de 
Arbitraj Fotbal – Obţinut în anul 1998 în cadrul AJF –Alexandria, Teleorman, 

- Legitimaţie Atletism CSM – Alexandria – Judeţul Teleorman din Anul  1990 - 1997; 
- Legitimaţie Fotbal  - AS Municipal -  Roşiorii de Vede / FC – Robema Roşiori / FCM Rulmentul 

Alexandria;– Liga a III-a din anul 1997 – până în anul 1999; 
- Abilitatea de-a angrena tinerii în Competiţii Sportive diferite feluri. 

 

 
    Activitatea în comunitatea academică 
 
 

   Asistent Universitar Dr. - Disciplina LP – Metodica Jocului de Fotbal/ Educaţie Fizică şi Sport/ Lectii   
practice L.P. Fotbal  Specializările Educaţiei Fizică şi Sport / Sport şi Performanţă Motrică / Kinetoterapie 
şi Motricitate Specială şi Educatie Fizica si  Sport (predare la studenţii de Neprofil) -Activitate cercetare – 
desfăşurată în Domeniul de Specialitate pe tot parcursul carierei academice; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilitatea de a utiliza computerul, internet, tehnoredactare, utilizarea în domeniul profesional a 
instrumentelor Microsoft Office (Word, Exce, Power Point),  

  

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - Mobilizarea, coordonarea şi implicarea împreună cu studenţii în proiecte de sprijin social pentru 
copiii cu autism – Denumire: ANCAAR – Ajută-mă să fiu ca tine – Anii 2012/2014; 

- Mobilizarea, coordonarea şi implicarea împreună cu echipe de studenţii în parteneriat voluntar de 
ajutor în organizarea Campionatului Mondial de Kaiac – Canoe, în cadrul bazei Nautice de la 
Bascov, Argeş - ediţiile 2017 şi 2019;   ; 

- Membru partener în comisia de evaluare a proiectul (Lumea Jocului), în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Ediţiile 2016/2017/2018/2019; 

- Membru partener în comisia de organizare a proiectul (Lumea Jocului), în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Ediţiile 2016/2017/2018/2019; 

- Participare la programul Internaţional de formare profesională şi schimb de experienţă în domeniul 
profesional - ERASMUS +  - „ST. CYRIL AND ST. METHODIUS”  - UNIVERSITY OF THE VELIKO 
TARNOVO – în anii 2016 şi 2018; 

- Participarea la simpozioane, conferinţe de specialitate, naţionale şi internaţionale; 
- Participare la programul „Elearningafan.ro”, proiect internaţional de susţinere şi integrare a 

sportivilor în societate după terminarea carierei de performanţă – 2012; 
- Membru în comitetul de organizare a Conferinţei „Annual International Conference Physical 

Education Sport and Health” – Piteşti, anual din 2008 – până în 2019; 
- Membru în programul „Caravana admiterii” – 2013 -2019; 
- Secretar în Comisia de finalizare studii Masterale de susţinere a lucrării de Disertaţie – Master 

Performanţă în Sport – 2020; 
- Membru în comisia de organizare a „Sesiunii Ştiinţifice Naţionale Studenţeşti” – 2018/2019/2020; 
- Membru în comisia de organizare a admiterii la Disciplina Fotbal din 2007 – până în 2019; 

  

  

Asist. univ. dr. VIŞAN PAUL 
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