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INFORMAŢII PERSONALE Paula Apostu 

Pandurilor, nr. 7, Cluj Napoca (România) 

+40723781223    

paulaapostu@yahoo.com 

POZIŢIA Conf. univ. dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul
de Jocuri Sportive

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2016–Prezent Conferentiar universitar
Universitatea „Babe -Bolyai, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Activitate didactică, Activitate de cercetare tiin ifică / Învă ământ universitarș ț ț

 

2011–2016 Lector universitar
Universitatea „Babe -Bolyai, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Activitate didactică, Activitate de cercetare tiin ifică / Învă ământ universitarș ț ț

 

2004–2011 Asistent universitar
Universitatea „Babe -Bolyai, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Activitate didactică, Activitate de cercetare tiin ifică / Învă ământ universitarș ț ț

 

2002–2004 Preparator universitar
Universitatea „Babe -Bolyai, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Activitate didactică, Activitate de cercetare tiin ifică / Învă ământ universitarș ț ț

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2004–30/09/2010 Titlul de doctor în Management Na ionalț

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj 
Napoca (România) 

Discipline studiate: Management strategic, Managementul firmei, Teoria organiza iei, Managementul ț
resurselor umane

01/10/2002–06/2003 Masterat în educaţie fizică şi kinesiologie Na ionalț
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Universitatea „Babe -Bolyai”, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Discipline studiate: Fiziologia efortului în EFS i kinesiologie, Asisten ă psihologică în EFS i ș ț ș
kinesiologie

01/10/1998–06/2002 Licenţiat în educaţie fizică şi sport/ Diplomă de licen ăț Na ionalț

Universitatea „Babe -Bolyai”, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport, str. Pandurilor nr.7, ș ț ș
400367, Cluj Napoca (România) 

Discipline studiate: Teoria educa iei fizice, Teoria antrenamentului sportiv, Fiziologia efortului fizicț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Româna

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B2

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 - excelente abilităţi de comunicare;
- spirit de muncă în echipă;
- capacitate de adaptare la diferite medii de lucru;

- experienţă profesională în domeniul didactic, de cercetare şi performanţă sportivă la nivel naţional şi 
internaţional în domeniul tenisului de masă , abilită i de editare a materialelor de specialitate.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Membru în comitete de organizare a unor conferin e na ionale i interna ionale;ț ț ș ț

- Coordonator lucrări de licen ă, diserta ie i lucrări de Gradul Iț ț ș

- Membru în cadrul unor proiecte de cercetare cu finan are interna ională;ț ț

- Membru în consiliul departamentului si al facultă iiț

 

 

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Alte competenţe -          antrenor de tenis de masă categoria a-III-a

-          arbitru de tenis de masă

-          observator pe ramură de sport – tenis de masă
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Proiecte Proiecte instituţionale-membrii echipă

-          POSDRU/156/1.2/S/133681, e-Learning eficient, Individualizat i Adaptativ pentru învă ământ ș ț
la distan ă (e-LIADA), Manager de proiect Mihăilă Adrian Alin, Membru în proiectul de cercetare, ț
valoare 2138657 RON, durata 1 an (2014-2015);

-          POSDRU/86/1.2/S/60720, Dezvoltarea i implementarea unui sistem de monitorizare, ș
îmbunătă ire continuă i evaluare a calită ii în învă ământul superior deschis i la distan ă pe baza ț ș ț ț ș ț
indicatorilor de performan ă i standardelor interna ionale de calitate, Beneficiar: Universitatea Spiru-ț ș ț
Haret, Proiect finan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional Sectorial de ț ț
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

-          Membru în proiectul na ional ,, i eu trăiesc sănătos!” – SETS, 2014ț Ș  

Conferinţe Membru în comitete de organizare a conferinţelor internaţionale

-          Tipul conferinţei: internaţionale, Conferinţa: : Al VII-a CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ 
,,Educa ie pentru sănătate i performan ă” Tara: Romania, Ora ul: Cluj-Napoca, Institu ia ț ș ț ș ț
organizatoare: UBB Facultatea de Educa ie Fizica si Sport, Anul: 2014, Func ia: membru în comitetul ț ț
de oragnizare

-          Tipul conferinţei: internaţionale, Conferinţa:  Interna ională a Consor iului Universitaria ț ț
,,Educa ie pentru sănătate i performan ă” Tara: Romania, Ora ul: Cluj-Napoca, Institu ia ț ș ț ș ț
organizatoare: UBB Facultatea de Educa ie Fizica si Sport, Anul: 2016, Func ia: membru în comitetul ț ț
de oragnizare

Premii, distinc iiț -          Premiul ,,Comenius”, acordat de UBB, 2011

Activitatea ştiinţifică 2 căr i ca unic autor, 1 carte coautor; 9 cursuri nivel licenţă; 29 lucrări publicate în reviste de ț
specialitate; 12 lucrări comunicate în diferite conferinţe naţionale şi internaţionale

Performan e sportive personaleț -          9 medalii de aur în probele de simplu, dublu, dublu mixt şi echipe la tenis de masă

-          7 medalii de argint la campionatele naţionale la tenis de masă

-          9 medalii de bronz la campionatele naţionale şi internaţionale la tenis de masă

-          Componentă a loturilor naţionale de cadeţi şi juniori în perioada 1996-1999

Performan e ob inute la competi iiț ț ț
studen e ti:ț ș

-          1 medalie de aur la Campionatul Na ional Universitar, in proba deț   simplu masculin – tenis de 
masă, Constan a 2014ț

-          3 medalii de bronz la competi ia interna ională studen ească EuroRoma, Italia in probele de ț ț ț
simplu masculin, dublu mixt i echipe – tenis de masăș
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