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PROFILUL PERSONAL Profesor univ. dr.  Mure an Alexandruș

            Cadru didactic în cadrul Departamentului de Jocuri sportive.

            Domeniile de interes sunt: volei, sociologia sportului, management, lidership, 
controlul efortului, antrenamentul neuromuscular, istoria.

            Cele mai importante publica ii în cariera universitară după ob inereaa titlului de ț ț
doctor în sociologie sunt: 6 căr i publicate în calitate de unic autor, 3 capitole în calitate de ț
coautor, 6 articole în International Conference Proceedings,14  articole în reviste de 
prestigiu i altele în diverse publicatii.ș

            Membru în Consiliul de conducere al Cosiliului CNS  din România.Ș

            Director al Academiei Olimpice Române - Filila Cluj.

            Membru al FIEP. 

            Organizarea conferin ei tiin ifice ”De la experien ă la cercetarea tiin ifică” ț ș ț ț ș ț
adresată profesorilor din învă ământul preuniversitar, masteranzilor i studen ilor.ț ș ț

            Coordonarea studen ilor în cercetarea tiin ifică, elaborarea lucrărilor de licen ă i ț ș ț ț ș
masterat.

            Antrenor volei categoria I.

 

            Pregătire profesională

 

·        2012 iunie

            Absolvent al Facultă ii de Sociologie i Asisten ă Socială din cadrul UBB Cluj-ț ș ț
Napoca, România.

·        2004

            Doctor în sociologie, Universitatea de Babe  Bolyai” Cluj-Napoca, România.ș

            1979

            Absolvent al Institului de Educa ie fizică i Sport, Bucure ti, Anul IV specializare ț ș ș
volei.

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/09/1979–Prezent prof univ dr
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
Mihail Kogălniceanu nr 1-3, 456003 Cluj Napoca (România) 

Tipul sau sectorul de activitate învă ământț  

23/08/1979–Prezent profesor universitar
Universitatea Babes Bolyai, Cluj Napoca (România) 

Anul universitar 2016 - 2014
Funcţia sau postul ocupat Prof. Univ.dr.
Activitate de predare – Metodica predării voleiului;
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Volei, Aprofundarea cunoştinţelor; curs şi LP;
Grupul sportiv cunoaştere şi conducerea grupurilor sociale cu aplicaţii în sport;
Sociologia educaţiei fizice – curs şi seminar;
Lidership – curs şi seminar– curs şi seminar;
Managementul evenimentelor sportive– curs şi seminar.

Anul universitar 2007-2014
Conf. Dr.
Activitate de predare – Volei – curs de bază; Volei, Aprofundarea cunoştinţelor;
Beachvolleyball LP; Conducerea grupurilor sociale cu aplicaţii în sport; Sociologie
sportivă –curs şi seminar; Teoria şi practica evenimentelor sportive curs şi seminar.

Anul universitar 2007-2004
Funcţia sau postul ocupat Lector dr.
Activitate de predare, seminarii, LP- Volei, Aprofundarea cunoştinţelor; Volei LP;Cunoaşterea şi 
conducerea grupurilor sociale cu aplicaţii în sport; Beachvolleyball LP. Cluj-Napoca

Anul universitar 2004-1995
Funcţia sau postul ocupat Lector
Activitate de predare – seminarii - Volei, Aprofundarea cunoştinţelor; Volei LP; Beachvolleyball LP.

Perioada Anul universitar 1995-1992
Funcţia sau postul ocupat Asisitent univ.
Activitate de predare – Volei, Aprofundarea cunoştinţelor; Volei LP;
Beachvolleyball LP.

Anul universitar 1992-1991
profesor în învă ământul preuniversitar.ț
Educaţie fizică, volei
Numele şi adresa angajatorului CSS nr 2 Baia /Mare, detaşare-Şc gen nr 4; CSS Viitorul Cluj.

1991- 1990
Director CSS Nr.2 Baia-Mare
1990-1981
Profesor Educaţie fizică CSS nr 2 Baia Mare, Sport de performanţă

1981-1980
Profesor CFM, Conform fişei postului, EM Cavnic, Kinetoterapie

1980-1979
muncitor conform fisei postului,EM Cavnic, Sport-muncitor

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2009–2012 Licen iat în Sociologie i Asisten ă Socialăț ș ț nivel na ionalț

UBB,, Cluj Napoca (România) 

Sociologie

Antropologie

Statistică

Management

2000–2004 Certificat atestare titlul de doctor în sociologie

1975–1979 Licen iat în educa ie fizică i sportț ț ș nivel na ionalț

Institutul de Educa ie Fizică i Sport, Bucure ti (România) ț ș ș

Teoria educa iei fiziceț

Teoria antrenamentului sportiv

Psihologie

Specializare Volei
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1970–1975 Diplomă de bacalaureat nivel na ionalț

Liceul ”A. Mure anu” Dej, Dej (România) ș

Limba i literatura românăș

Istorie

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

maghiară A2 A2 B2 A2 A1

engleză B1 B1 B1 B1

franceză B2 B1 B1 B2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Capacitate de comunicare, formată în activitatea de antrenor, profesor, lider.
Gândire empatică necesară în concurs şi dobândită în competiţii.
Optimism controlat.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Intuiesc jocurile de rol şi pot delega competenţe.

Pot stabili scopul i obiectivele unor activită i.ș ț

Motivez coechipierii prin stabilirea de sarcini realizabile pe termen scurt şi mediu- abilităţi formate prin 
activitatea în AOR şi ONG-uri.
Organizare evenimente şi competiţii.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Mentorat cu studen i i profesori implica i în cercetare i profesie.ț ș ț ș

Am moderat emisiuni sportive pe tv.

Am organizat activită i diverse în cadrul Academiei Olimpice, Române.ț

Am activat ca lider în asocia ii i ONG.ț ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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