Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Piscoi Georgeta Lucia
Str. Mioritei, nr. 55, bl. 200, et.1, ap. 6, Arad
Mobil: 0729134076
geta@piscoi.ro
romana
16.05.1976
feminin
Lector univ. dr.

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

2016 - prezent
lector univ. dr.
Expresie corporala si euritmie
Gimnastica aerobica de intretinere
Etica si deontologie
Educatie fizica si sport – facultati neprofil
Universitatea “ Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revolutiei, nr 77, 310130, Arad
Invatamant universitar

2010 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Lector univ. dr.
Expresie corporală şi comunicare motrică – euritmie, dans – Curs, Lp
Expresie corporală şi comunicare motrică – spectacol sportiv – Curs, Lp
Optimizarea condiţiei fizice – Gimnastică aerobică - Curs, Lp
Metodica predarii gimnasticii in scoala – Curs, Lp
Teoria si practica in gimnastica artistica –Curs, LP
Teoria si practica in gimnastica ritmica– Curs, Lp
Teoria si practica in sporturi de expresie-dans popular – Curs, Lp
Teoria si practica in sporturi pe apa - Curs
Practica si metodica activitatilor motrice pe grupe de varsta – Curs, Sem
Fitness – Lp
Etica afcerilor in sport si turism – Curs, sem
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Organizatii sportive interntionale – Curs, sem
Studii de cercetare in educatie fizica si sportiva –Curs, sem
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad, B-dul Revolutiei nr. 94, Arad
Invatamant universitar

2010 - 2012
Lector univ. dr.
Bazele metodice ale gimnasticii - Lp
Expresie corporala si comunicare motrica - Curs
Expresie corporala si comunicare motrica - Lp
Gimnastica ritmica - Curs

2008 - 2010
Perioada
Lector
univ. drd.
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi responsabilităţi Bazele gimnasticii – Lp
principale Gimnastica acrobatica si sarituri la aparate – Lp
Gimnastica ritmica - Lp
Gimnastica aerobica – Lp
Educatie fizica la facultati de neprofil
Numele şi adresa Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad, B-dul Revolutiei nr. 94, Arad
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorulInvatamant universitar
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

2003-2008
asistent universitar
Bazele gimnasticii – Lp
Gimnastica acrobatica si sarituri la aparate – Lp
Gimnastica ritmica - Lp
Gimnastica aerobica – Lp
Educatie fizica la facultati de neprofil

Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad, B-dul Revolutiei nr. 94, Arad
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
Invatamant universitar
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

1998-2003
Profesor educatie fizica si sport
Educaţie fizică şi sport
Cercuri sportive
Grup Şcolar „Gheorghe Lazăr”, loc. Pecica, Jud. Arad
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Tipul activităţii sau
sectorul de activitate Invatamant preuniversitar
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

2007-2010
Doctor in domeniul Educatie Fizica si sport

Universitatea din Pitesti

2003-2004
Diploma Master – Stiinta Sportului
Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad
Facultatea de Educatie Fizica si sport

2000
Certificat de acordare a definitivatului
Universitatea de Vest Timisoara

1994-1998
Diploma de licenta, licentiat in Educatie Fizica si Sport
Universitatea “ Babes-Bolyai” Cluj - Napoca

1990-1994
Diploma bacalaureat

Liceul “Ioan Slavici” Arad
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/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice

Permis(e) de conducere
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Nume Prenume

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator B1 Utilizator
B2 independe B1 independe B2 independe B1 independe
independent
nt
nt
nt
nt
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Abilitate pentru munca in echipa, in comunicare/relationare, capacitate de
integrare in grup
Organizarea cursurilor de gimnastica aerobica, Pilates
Organizarea de serbari si momente artistice in cadrul facultatilor

O buna stapanire a programnelor de tip Office si a corespondentei
electronice
Coregrafie dans modern, ansambluri specifice gimnasticii aerobice, instructor
aerobic/fitness

Nu detin
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