Curriculum Vitae

Iuliana BOROS-BALINT

INFORMAŢII PERSONALE

Arany Janos, 9/6, Cluj-Napoca, 400028, Romania
-

0040-745-397376

iuliana.borosbalint@ubbcluj.ro; bbalintiuliana@gmail.com
Naţionalitatea Română/ Maghiară

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Oct. 2012 - prezent

Conferenţiar universitar dr. / prodecan
Universitatea „Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca
Activitate de predare; coordonator linia maghiară;

Educaţie şi cercetare/ Invăţământ universitar
Oct.2009 – sept. 2012Lector dr.
Universitatea „Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca
Activitate de predare
Educaţie şi cercetare/ Invăţământ universitar
febr. 2004-sept. 2009Asistent univ.
Universitatea „Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca
Activitate de predare
Educaţie şi cercetare/ Invăţământ universitar
Oct. 2001-ian. 2004Preparator univ.
Universitatea „Babeș-Bolyai, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca
Activitate de predare
Educaţie şi cercetare/ Invăţământ universitar
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
16.02 – 10.06. 2015

Evaluator de competenţe profesionale/ COR 241205
(Certificat de absolvire: seria J nr 00201927)

Scrieţi nivelul
EQF, dacă îl
cunoaşteţi
Ministerul Muncii, Familiei protecţiei sociale şi persoanelor vărstnice/ Ministerul Educației Naţionale

Competenţe profesionale dobândite: elaborarea instrumentelor de evaluare; consilierea
candidatului pentru procesul de evaluare; organizarea procesului de evaluare; efectuarea evaluării;
luarea deciziei privind competenţele candidatului.
Oct.2005-dec 2010Titlul de doctor în medicină / Diplomă de doctor
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”: din Cluj-Napoca
Discipline studiate: Metodologia cercetării științifice; Noțiuni de etica cercetării științifice; Legislație
europeană în cercetare; Norme de publicare și etica publicării științifice; Documentare științifică;
Proiectarea și managementul granturilor
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27-29.09.2010Specialist calitate (certificat de absolvire: nr 0057147/2010.10.05)
Ministerul Muncii, Familiei și egalității de șanse/ Ministerul Educației, cercetării și tineretului

18-22.01. 2010Auditor în domeniul calității (Certificat de absolvire: nr9957113/2010.02.01)
Ministerul Muncii, Familiei și egalității de șanse/ Ministerul Educației, cercetării și tineretului

Oct.2000 – feb 2002Diplomă de master, specializarea Educație fizică și kinesiologie
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca

Oct.1996 – iunie 2000Licențiat în educație Fizică și Sport / Diplomă de licență
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr.7, 400367 ClujNapoca
Profesor de educaţie fizică şi sport; antrenor cat III.
Sept. 1991 – iunie 1995Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic nr.2, Cluj-Napoca
Profil informatică, abilităţi de programator

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

maghiară

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

Competenţe de comunicare

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

B1

B1

Participare la
conversaţie
B1

SCRIERE

Discurs oral
B1

A2

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de:
- coordonator al programelor de studii în limba maghiară;
- organizare de conferinţe;
- coordonare workshop;
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Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă









Membru în biroul departamentului; în consiliul facultății
Membru în comitete de organizare a conferinţelor internaţionale;
Coordonare lucrări de licență și activitatea de cercetare a studenților;
Coordonare lucrări de Gradul;
Preşedintele competiţie Olimpiada Sportivă a Liceelor Maghiare;
Organizarea evenimentului „Alege sportul”.
Organizator al seminarului informativ „Legătura ȋntre abilităţile motrice – atenţie, ȋnvăţăre
şi comportament la opii preşcolari şi şcolari” ( certificat: nr 266/124/18.04.2018)
 Organizator al workshopului ”Prim ajutor si resuscitare la copii şi adult” (certificat:
09/21.04.2018)

▪ Curs de perfecționare postuniversitară cu certificat în „Cultură fizică în practica medicinii
de familie”, UMF Cluj Napoca (certificat: nr14766/ 22.06.2003)
▪ Cursul postuniversitar „Învățământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare și
evaluare instituțională”, Modului M2.1. Predarea, învățarea și evaluarea în învățământul superior,
(certificat de absolvire: nr 162/ 26.05.2012)
▪ O bună cunoaştere a proceselor de conrol al calităţii – responsabil CEAC pe facultate;
▪ Bun mentor – tutore al studenţilor
▪ Curs de acordare a primului ajutor remedical (Atestat: nr 1819/ 25.02.2017)

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

▪ o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office; SPSS
▪ cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică pe calculator PhotoShop, CorelDW
Alte competenţe

Permis de conducere

▪ Modul pedagogic – Adeverință de absolvire DPPD nr. 2514/ 2000.06.26

Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Reprezentările în societăţi de
Reprezentare internaţională, membru în MSTT- Magyar Sporttudomanyi Tarsasag, 2003 specialitateîn prezent,

Reprezentare internaționala, membru in Managing Council of the European Federation of
Sport Psychology (FEPSAC), 2010 -2011

Reprezentare internationala, in Magyar Tudomanyos Akademia, 2015 - in prezent

Reprezentare națională: membru în CSSR, București, Romania, 2002-prezent

Reprezentare națională: Societatea Medicală Romana de Educatie Fizica si Sport, ClujNapoca, 2014 – prezent
Mobilități de predare
Teaching mobility, programul Erasmus, Semmelwies Univeristy, TF, Budapesta, Ungaria,
perioada: 07-14. Martie 2011
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Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

Burse de cercetare:
Bursa de cercetare – 2003 acordat de MTA in cadrul programului de cercetare pentru
juniori Domus Hungarica, Budapesta, Ungaria
Proiecte –membru echipă
Erasmus+: DIYPES - Do it yourself! A participative approach to increase participation and
engagement of high school students in physical education and sport classes, 499695 EURO, altele
nationale, Health policy and Management, director: Baba Catalin Ovidiu.

CNCSIS Grant tip A , cod 2402, „Infosecund. Programarea si planificarea antrenamentului
sportiv asistata; de calculator” perioada 2008-2010 , valoare 98000 Ron, director proiect prof.
univ. dr. Alexei Mircea

CNCSIS GRANT tip A CNCSIS, tema 5, cod 1407, „Educaţia fizică şi sportul şcolar, universitar
şi pentru toţi, parte integrantă a asistenţei primare a stării de sănătate.”, valoare 40000 RON/an,
durata 3 ani (2006-2008), director proiect prof. univ dr. Bocu Traian

Coordonator din partea FEFS, UBB Cluj-Napoca în proiectul inter-instituțional - „Support to
youths for undertaking exercise”, aplicat de Universitatea din Sunderland, Anglia, director proiect
prof. univ PhD. Soos I

Membru al proiectului „Comunităţii universitare pentru managementul calităţii ȋn
ȋnvăţămȃntul superior”, UBB, 2012, POSDRU/86/1.2/S/61959
Membru în colective editoriale
naţionale



Revista: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, Funcţia:
editor asistent

Activitatea științifică











5 cărţi de specialitate ca şi co-autor;
3 cărți ca unic autor;
2 carte coordonare;
1 caiet de lucrări practice;
2 lucrări publicate ISI;
5 lucrări publicate ISI Proceedings;
32 lucrări publicate BDI;
8 lucrări publicate în alte reviste de specialitate;
28 lucrări au fost comunicate în diferite conferinţe naţionale şi internaţionale.

Premii și distincții






Diploma Profesorul Anului, acordat de UBB, 2009
Premiul Cercetării Științifice, acordat de UBB, 2010
Diplomă de excelenăţă , acordat UBB, 2011
Centrul se Cercetari Interdisciplinare in Domeniul Educatie Fizica Si Sport- ICEFS; director:
prof.dr. Ciocoi-Pop D. Rareş

Membri centre de cercetare
coordonate

Declar pe propria răspundere că cele declarate sunt în conformitate cu realitatea.

Semnătura:…………………………..
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