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Informaţii personale
Prenume, nume

Dorina Orţănescu

Addresă

Craiova, B-dul Dacia, Bl.12, ap.4

Telefon

Mobil: 0727870388

Fax
E-mail

odorina2004@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

19. 11.1954

Domeniul de
ocupaţie

Invăţământ superior

Experienţă
profesională
Date

1977 – absolvent Institutul de Educație Fizică și Sport București repartiție Guvernamentală Clubul Sportiv Școlar Steaua București
schimbată la cerere
1977-1978 - Şcoala Generală nr. 134 Bucureşti – profesor educație
fizică
1978-1987 – Clubul Sportiv Școlar Olimpia Craiova – profesor
antrenor– gimnastică
1987 – 1992 – Liceul de Filologia-Istorie Craiova – profesor educație
fizică
1992 – 2002 - Universitatea din Craiova – lector – disciplina
gimnastică
2002 – Universitatea din Craiova – conferențiar – disciplina
gimnastică
2008 – Universitatea din Craiova – profesor – disciplina gimnastică
2010 – conducător de doctorat în cadrul IOSUD - UNEFS București

Funcţie
didactică, alte
funcţii deţinute

Secretar Ştiinţific al FEFS Universitatea din Craiova – 1995-2008
Prodecan – EFS Universitatea din Craiova – 2008
Director Departament 05 din 2012 și în prezent
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Educaţie şi formare
Date

Diplomă şi
certificate
obţinute

Domenii de
competenţă
Aptitudini şi
competenţe
profesionale
Competenţe
profesionale

1961-1968 - gimnaziu: Școala medie nr. 3, Craiova
1968-1973 – liceu: Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Craiova, secția real
1973-1977 – universitate – Institutul de Educație Fizică și Sport București
1995-2001 – stagiu de doctorat - Academia Națională de Educație Fizică și
Sport București
1977 - Diplomă de licenţă – medie generală 9,72, media licenţă 10
1977 - Carnet de antrenor categ. a IV – arbitru (specializare
gimnastică)
1990 – Profesor gradul didactic I, profesor evidențiat
2001 – Diplomă de Doctor în educație fizică și sport. Tema: Repere
ale aplicării teoriei holodinamice în formarea unor abilități de predare
a exercițiilor de dezvoltare fizică generală, la studenții de la educație
fizică și sport”, sub îndrumarea Prof.Univ.Dr. Dr.H.C. Adrian
Dragnea
Educație fizică și sport - Specializare - Gimnastică

Competențe în domeniile : metodica predării disciplinelor gimnice,;
educație fizică școlară; sport de performanță - gimnastică, învățarea,
studiul și analiza mișcărilor motrice; psihomotricitate.

Limbi străine
Înţelegerea limbii
European level
(*)

Înţelegerea
limbii
vorbite

Citit

Vorbit
Conversaţie

engleză

Prelegere

englez
engleză
engleză
ă
(*)
Common European Framework of Reference (CEF) level

Bine

Aptitudini şi
competenţe
sociale
Aptitudini şi
competenţe
manageriale

Scris

engle
ză

Deprinderi de comunicare, abilități organizatorice, mobilitate, dinamism,
deschidere către cunoștere, voluntariat în activități sociale și specifice
profesiei/specializării
În calitate de responsabil al disciplinei gimnastică am elaborat la nivel
licență conținutul cursurilor de gimnastică de bază, acrobatică, ritmică,
gimnastică artistică și pregătire aprofundată în această ramură sportivă,
sport aerobic, dans, expresie corporală și comunicare motrică,
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asigurând în același timp condițiile materiale de desfășurare a lecțiilor
practice.
În calitate de Secretar Științific am elaborat planurile de cercetare ale
facultății, am alcătuit planurile operaționale anuale ale facultății, am
elaborat planuri de învățământ bazat pe sistemul creditelor
transferabile la nivel licență, am conceput conținutul tematic și
elaborat integral planuri de studii pentru patru programme de master.
Constant am realizat integral dosarele de acreditare și autoevaluare
pentru programele de studii de licență și master gestionate de secția și
ulterior departamentul de educație fizică, am alcătuit programul orar al
activităților didactice din facultate, ș.a..
Am organizat sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor didactice și
studenților, întruniri profesionale pe teme diverse, am moderat
desfășurarea unor secțiuni, am făcut parte din Comitetul Științific al
unor manifestări din cadrul facultății sau organizate de alte instituții –
facultăți de profil, inspectorate școlare, CCPPS – INCS.
Am inițiat editarea revistei de specialitate a facultății, am participat în
calitate de coordonator științific la contracte internaționale și membru
în contracte CNCSIS. Am făcut parte din mai multe comisii de
evaluare a tezelor de doctorat și a rapoartelor de progress și am
finalizate 17 teze de doctorat.
Competenţe
tehnice specifice

Operare de
computer
Informaţii
suplimentare

Capacitate de a elabora conținuturi de oferte educaționale la nivel
licență și master
Capacitate de abordare a unor tematici de cursuri noi
Capacitate de a redacta materiale ce vizează documente școlare pentru
facultate
Capacitate de a redacta proiecte de cercetare – 4 propuneri eligibile
CNCSIS nefinanțate.
Deprinderi de operare pe computer – nivel foarte bun
Membră 5 contracte internaţionale şi 5 contracte de cercetare
naţionale, autor a 15 cărți și coautor la 1 carte, 3 cursuri în reprografie,
4 caiete metodice, peste 190 de studii, cercetări și articole publicate ăn
reviste sau în volumele manifestărilor științifice.
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