Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia
Strada Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, Cod 700554, România
+40 232 201027 (Decanat)
beatrice.abalasei@uaic.ro
Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ /
UNIVERSITARĂ
2013 - prezent

Conferenţiar universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departament
Educaţie Fizică şi Sport, Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă şi masterat,
activităţi de evaluare în cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice); coordonare
ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie, elaborare cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de teste
pentru seminar/lucrări practice; activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor
universitare (licenţă, masterat şi doctorat); consultaţii teme doctorat, disertaţie, licenţă, seminar,
lucrări practice de laborator şi proiecte de cercetare; activităţi de cercetare specifice domeniului,
organizare şi participare la manifestări ştiinţifice; verificare şi selectare metode moderne pentru
lucrări practice; organizare de competiţii; coordonator al studenţilor – îndrumător de an/grupă;
coordonator practică pedagogică.
▪ Coordonator al activităţilor de voluntariat, specifice studenţilor de la specializarea Kinetoterapie şi
motricitate specială.
Titular la disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive: Handbal, Comunicare în
educaţie fizică şi sport, Psihomotricitate, Aplicaţii ale psihomotricităţii în fitness, Practică pedagogică
în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1+2).

Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)
2007 - 2013

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Lector universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departament
Educaţie Fizică şi Sport, Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă, evaluare în
cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice); îndrumare lucrări de licenţă,
membru comisii licenţă, disertaţie, admitere, îndrumare lucrări pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământul preuniversitar; coordonator al studenţilor – îndrumător de an/grupă; activităţi de
cercetare specifice domeniului, organizare şi participare la manifestări ştiinţifice; verificare şi
selectare metode moderne pentru lucrări practice; elaborare cursuri, manuale, îndrumare practice;
consultaţii lucrări licenţă, disertaţie, teme seminar, lucrări practice şi proiecte de cercetare;
organizare de competiţii; coordonarea examenului de admitere.
▪ Coordonarea activităţilor de voluntariat.
▪ Coordonator Erasmus.
Titular la disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive: Handbal, Comunicare în
educaţie fizică şi sport, Psihomotricitate, Aplicaţii ale psihomotricităţii în fitness, Practică pedagogică
în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1+2), Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel
1+2 începători – Handbal, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2 avansaţi –
Handbal, Practică de antrenorat, Handbal: bazele tehnicii şi tacticii, Gimnastică de întreţinere şi
terapie la domiciliul vârstnicului, Handbalul în şcoală, Psihomotricitate/reeducare psihomotrică,
Medierea conflictelor organizaţionale.

Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,
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2002 - 2007

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Asistent universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de
Sporturi Individuale, Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă – lungă şi
scurtă durată, evaluare în cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice);
îndrumare lucrări de licenţă, membru comisii licenţă, admitere; coordonator al studenţilor –
îndrumător de an/grupă; activităţi de cercetare specifice domeniului, organizare şi participare la
manifestări ştiinţifice; elaborare cursuri, manuale, îndrumare practice; consultaţii lucrări licenţă;
organizare de competiţii; administrarea website-ului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport; realizarea
orarului Facultăţii; conceperea Ghidului de admitere, a Ghidului studentului; participare în proiecte
de cercetare naţionale şi internaţionale, în calitate de membru; scrierea proiectelor de cercetare.
Titular la disciplinele: Handbal: bazele tehnicii şi tacticii, Handbalul în şcoală,
Psihomotricitate/reeducare psihomotrică, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2
începători – Handbal, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2 avansaţi –
Handbal,Înot: iniţiere în tehnica procedeelor, Înot: metodica învăţării, Teoria jocurilor şi competiţiei,
Handbal, Practică turism-orientare, Teoria jocurilor, Educaţie fizică şi sport la alte facultăţi.

Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)
1998 - 2002

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Preparator universitar
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi,
Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 http://www.tuiasi.ro/
Principalele activităţi şi responsabilităţi: educaţie formală; educaţie non-formală; cercetare ştiinţifică;
organizarea evenimentelor sportive.
Titular la disciplinele: Educaţie fizică şi sport la alte facultăţi.
Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ /
PRACTICĂ
2016 - prezent

Decan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

2013 - prezent

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Evaluator ARACIS în domeniul Educaţie fizică şi sport
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/2899/
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
Bd. Mărăşeşti nr.59, sector 1, Bucureşti http://www.aracis.ro/

2015

Expert pe termen scurt
în cadrul proiectului “Act. IS – Acţionăm pentru Incluziune Socială”
Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Str. Sărărie nr. 134, 700116 http://www.caritas-iasi.ro/index.php
Proiectul “Act.IS – Acţionăm pentru Incluziune Socială” POSDRU/165/6.2/S/142825, este
implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iaşi în perioada 30.04.2014-30.10.2015, în
colaborare cu Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi este co-finanţat din Fondul Social
European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 “Ȋmbunătăţirea
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
http://www.actis.caritas-iasi.ro/s8.php#header
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie, schimburi sociale şi culturale
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2014 - prezent

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Coordonator al proiectelor Erasmus+ Youth in Action
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

2011 - prezent

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Mediator
Consiliul de Mediere Bucureşti, România
Şos. Nicolae Titulescu nr.88B, Sector 1, Bucureşti, 011135 http://www.cmediere.ro/
Medierea conflictelor organizaţionale; rezolvarea alternativă a disputelor; comunicare eficientă.

2011 – 2012

Responsabil logistică
în cadrul proiectului “Program de Cooperare Transfrontalieră pentru Nevoi
Comune: Sănătate, Mediu, Sport – HES”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Toma Cozma
Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
• Program de Cooperare Transfrontalieră pentru Nevoi Comune: Sănătate, Mediu, Sport – HES,
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 – “Cooperarea Oameni către Oameni”, Măsura 3.2 – “Schimburi
educaţionale, sociale şi culturale”, Codul MIS-ETC: 946.
• Director de proiect: Lector Univ. Dr. Veronica Popescu
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie, schimburi sociale şi culturale

2008 - 2016

Prodecan activitate didactică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

2007 - 2013

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Coordonator Socrates / Erasmus
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/
Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)

2008 - prezent

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Membru în Consiliul Facultăţii
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Departament
Educaţie Fizică şi Sport, Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554 http://www.sport.uaic.ro/

Tipul sau sectorul de activitate
management educaţional)
1996 - 1998

Învăţământ superior (educaţie academică, cercetare ştiinţifică,

Profesor de educaţie fizică şi sport
Liceul „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi,
Strada Oastei nr. 1, 700478 http://cngi.is.edu.ro/
Principalele activităţi şi responsabilităţi: educaţie formală; educaţie non-formală; organizarea
competiţiilor sportive; consilierea elevilor; organizarea evenimentelor artistice.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
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ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017

Certificat de participare
la Conferinţă şi Training „Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abordărilor
antreprenoriale în universităţi”
Organizat de Romanian-American Foundation şi JA Romania, Bucureşti, 24 martie 2017, în cadrul
Proiectului Universitatea Antreprenorială.
http://infoub.unibuc.ro/2017/03/conferinta-metode-si-instrumente-pentru-dezvoltarea-abordarilorantreprenoriale-in-universitati-parte-a-proiectului-universitatea-antreprenoriala/
http://www.ascut.ro/wp-content/uploads/2016/12/Etape-proiect-Universitatea-Antreprenoriala.pdf

2017

Certificat de participare
la Sesiunea de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al
Evaluatorilor ARACIS
Organizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior la Universitatea
„Transilvania” din Braşov, în perioada 23 – 24 februarie 2017.

2016

Certificat de absolvire Evaluator de competenţe profesionale
Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi
▪ Competenţe profesionale dobândite: Planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea
rezultatelor evaluării; efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea
informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa; verificarea internă a proceselor de evaluare;
verificarea externă a proceselor de evaluare.

2012

Certificat de absolvire

Nivelul 8 CEC

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională Calitate,
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învăţământul superior
Universitatea din Piteşti, Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia, Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei
▪ Materii studiate: Elaborarea programului de formare în didactica specialităţii; Metode moderne de
formare în didactica specialităţii; Metode şi tehnici de coaching folosite în practica pedagogică.

2007

Dezvoltare profesională - Psihomotricitate
Colegiul Medicilor, Iaşi (România)
▪ Creşterea şi dezvoltarea copilului: variabile care influenţează procesul psihomotric al integrării în
mediu.

2004 - 2008

Doctor în Psihologie

Nivelul 7 CEC

Titlul tezei: „Reprezentarea socială a violenţei în sport. Focalizare pe spectatorii
sporturilor de echipă”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
▪ Cunoştinţe generale: acumularea, interpretarea şi dezvoltarea cunoaşterii de vârf din domeniul de
doctorat;
▪ Competenţele generale: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diverse şi
specifice; construcţie teoretică şi aplicare profesională; construcţii discursive de tip academic pentru
publicaţii de prestigiu în domeniu şi de tipul cunoaşterii comune pentru comunicare publică;
asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate,
inventivitate;
▪ Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare,
imaginaţie creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă.
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2002 - 2004

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Diplomă de Master – specializarea Medierea conflictelor

Nivelul 6 CEC

Titlul tezei: „Valenţele educaţiei formale în conflictogenia sportului de performanţă”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
▪ Competenţe generale: educaţia adulţilor; managementul resurselor umane.
▪ Competenţe profesionale: medierea conflictelor; politici şi acţiuni de mediere; didactica mass-media;
metode şi tehnici de rezolvare a conflictelor.
2001 - 2003

Diplomă de Master – specializarea Management în sport

Nivelul 6 CEC

Titlul tezei: „Comunicarea prin imagine în sport: eroism sau erotism? ”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
▪ Competenţe generale: management în sport.
▪ Competenţe profesionale: marketing, relaţii publice şi protocol în sport; organizare şi legislaţie în
educaţie fizică şi sport; conducerea organizaţiilor sportive.
1996

Carnet de Antrenor / Antrenor de Handbal, categoria a III-a
Agenţia Naţională pentru Sport

1992 - 1996

Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport
(Specializare într-o disciplină sportivă: Handbal)

Nivelul 5 CEC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

VORBIRE

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C2

C1

SCRIERE

Discurs oral

C1

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Activităţi care au contribuit la obţinerea competenţelor:
Realizarea rapoartelor de cercetare în cadrul proiectelor de tip PN II;
Argumentarea obiectivelor propuse şi atinse în cadrul proiectelor de cercetare, precum şi motivarea
activităţilor propuse (pentru continuarea finanţării) în comisiile de specialitate;
Coordonarea echipelor de lucru în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport’
Membru în comisiile de promovare academică.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe organizaţionale dobândite în anii în care am avut responsabilităţi esenţiale pentru buna
funcţionare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:
▪ Realizarea rapoartelor pentru evaluarea instituţională şi pentru evaluarea periodică a Facultăţii de
către ARACIS;
▪ Coordonarea concursurilor de admitere;
▪ Coordonarea practicii pedagogice;
▪ Coordonarea practicii de antrenorat;
▪ Preşedinte al Comisiei pentru Managementul şi Asigurarea Calităţii în Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport;
▪ Membru în comitete de organizare ale conferinţelor ştiinţifice etc.
▪ Membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Cunoaşterea procedurilor de control a calităţii;
Capacitatea de a modela profesional noii angajaţi;
Abilitatea de a media conflicte organizaţionale;
Capacitatea de a coordona echipe de lucru cu responsabilităţi diverse.
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ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ O bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)

Alte competenţe

Permis de conducere

Competenţe şi abilităţi sociale:
▪ Spirit de echipă;
▪ Capacitatea de adaptare sporită;
▪ Capacitate de asimilare a noilor cunoştinţe şi abilităţi necesare activităţii specific mediului academic;
▪ Coordonarea activităţii de performanţă;
▪ Abilitatea de a organiza activităţi socio-culturale, activităţi de voluntariat (datorită profesiei – cadru
didactic la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială).
Competenţe şi abilităţi organizatorice:
▪ Abilităţi de lider, capacitatea de analiză şi sinteză, capacităţi decizionale şi de organizare a
colectivelor profesionale;
▪ Punctualitate, capacitate de a lua decizii corecte, în timp scurt, în cazul unor situaţii nou apărute,
abilitatea de adaptare la context;
▪ Evaluarea calităţii muncii pe baza criteriilor de performanţă, controlul calităţii;
▪ Capacitate de autoperfecţionare.
Aceste aptitudini au fost dobândite şi perfecţionate în perioada de experienţă profesională, din
ipostaza de: coordonare de grupuri de sportive, profesor în învăţământul preuniversitar, coordonator
Erasmus, membru în echipe de cercetare, coordonator proiecte de cercetare, prodecan.
B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii reprezentative

▪

Abalaşei B., Budescu E., Merticaru E., Geometrical considerations regarding penalty throw and
defense at handball game (Consideraţii geometrice privind lovitura de pedeapsă şi apărarea în
jocul de handbal), publicat în „Sport şi Societate. Revistă de Educaţie Fizică, Sport şi Societate”,
nr.1, vol. 16, Iaşi, Editura Fundaţiei „Altius Academy” Iaşi, 2016
http://www.sportsisocietate.ro/articol/considera-ii-geometrice-privind-lovitura-de-pedeaps-i-aprarea-n-jocul-de-handbal/362

▪

Abalaşei B., Popescu V., The Importance of Formal Education in the Training of Athletes,
publicat în „Procedia – Social and Behavorial Sciences”, vol. 191, 2015, pp. 2453-2457, ISSN:
1877-0428 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024908

▪

Abalaşei B., Social representation of the kinesiotherapist profession, publicat în Timisoara
Physical Education and Rehabilitation Journal, Volume 7, Issue 13, 2014, pp. 64–69, ISSN
(Online) 2065-0574, DOI: 10.1515/tperj-2015-0011
https://www.degruyter.com/view/j/tperj.2014.7.issue-13/issue-files/tperj.2014.7.issue-13.xml
https://www.researchgate.net/publication/276511972_Social_representation_of_the_kinesiothera
pist_profession

▪

Abalaşei B.A., Conflicte și mediere în sport, Editura Tehnopress, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-702966-9

▪

Abalaşei B., Cojocariu A., The Social Representation of Violence of Sports Events Spectators,
publicat în „Revista de cercetare şi intervenţie socială”, vol. 39, pag. 17-38, Iaşi, Editura Lumen,
Iaşi, 2012, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic); Fi – 1,354
http://www.rcis.ro/ro/section1/64-volumul-392012decembrie/634-the-social-representation-ofviolence-of-sports-events-spectators.html
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Publicaţii reprezentative

Alte competenţe şi aptitudini

Premii şi distincţii

Proiecte

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

▪

Abalaşei B., Types of Audience Attending Sports Events in Romania publicat în „Procedia –
Social and Behavorial Sciences”, vol.46, pp. 3482-3486, ISSN: 1877-0428
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812018253
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mod

▪

Abalaşei B.A., Introducere în antrenamentul jocului de handbal, Editura Lumen, Iaşi, 2012, Nr.
pagini 210, ISBN 978-973-166-331-9 (B)
http://edituralumen.ro/2012/12/introducere-in-antrenamentul-jocului-de-handbal-autor-beatriceabalasei/

▪

Abalaşei B.A., Reprezentarea socială a violenţei în sport. Focalizarea pe spectatorii sporturilor
de echipă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, Nr. pagini 242, ISBN 978-973-703-481-6
(A2) http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?id_d=d08&id_c=800

▪

Curelaru M., Iacob I., Abalaşei B., School bullying: definition, characteristics, and intervention
strategies, publicat în „Revista de cercetare şi intervenţie socială”, vol. 26, pag. 7-29, Iaşi,
Editura Lumen, Iaşi, 2009, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic); Fi – 0,789
http://www.rcis.ro/ro/section1/26-volumul-26-2009-septembrie/277-school-bullying-definitioncharacteristics-and-intervention-strategies.html.

▪ Coordonator al grupului de cercetare cu tematică interdisciplinară, în cadrul Centrului de Cercetare al
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (2013 – prezent)
▪ Membru în comisii de susţinere a doctoratului
▪ Membru în comisii de concurs pentru promovare pe post
▪ 2016 – Premiu pentru contribuţii profesionale şi ştiinţifice la implementarea proiectului de cercetare
ştiinţifică „Universitatea Antreprenorială” în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi – acordat de
Asociaţia Junior Achievement of Romania (JA Ro), membră a organizaţiei internaţionale Junior
Achievement Worldwide.
▪ 2017-2018 - Coordonator pe România proiect Erasmus+ Fair Play and Happiness Through Sports
(FAIRHAP), Project Refences. 579709-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP,
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesStore/713798aa-fdad-4507-9b13-aae396c2922c
▪ 2015 – Expert pe termen scurt - Proiectul “Act.IS – Acţionăm pentru Incluziune Socială”
POSDRU/165/6.2/S/142825, este implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iaşi în perioada
30.04.2014-30.10.2015, în colaborare cu Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 6.2 “Ȋmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
▪ 2014-2015 – Coordonator România, Erasmus+ Programme, Project No: 2014-3-TR01-KA105013943, Project Title: Obez Olma Hareketli Ol! – Don’t be obese be active.
http://www.sorged.org/Hbr-65-Obez-Olma-Hareketli-Ol-Projesi-Tamamlandi.html
▪ 2011-2012 - Membru în echipa proiectului “Program de Cooperare Transfrontalieră pentru Nevoi
Comune: Sănătate, Mediu, Sport – HES”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 – “Cooperarea
Oameni către Oameni”, Măsura 3.2 – “Schimburi educaţionale, sociale şi culturale”, Codul MISETC: 946, Director de proiect: Lector Univ. Dr. Veronica Popescu.
▪ 2007-2010 – Membru în grantul PN II, IDEI – C.N.C.S.I.S. „Beneficiile activităţilor sportive privind
diminuarea violenţei în şcoală (BASS)”, cod 1146 (contract nr. 162/01.10.2007). Director de proiect:
Profesor Univ. Dr. Ioan Iacob.
http://www.sport.uaic.ro/docs/cercetare/PREZENTARE_%20PROIECT_BASS.pdf
▪ 2006-2008 – Membru în grantul de tip A – C.N.C.S.I.S. „Optimizarea implementării procesului
Bologna în educaţie fizică şi sport, specializarea cultură fizică şi sportivă”, cod 1415. Director de
proiect: Profesor Univ. Dr. Ioan Iacob.
▪ 2003-2006 – Membru în grantul de tip A – C.N.C.S.I.S. „Biomecanica impactului uman în jocurile
sportive”, proiect finanţat, cod 656. Director de proiect: Profesor Univ. Dr. Ioan Iacob
▪ 2003-2005 - Membru în grantul „Reintegrarea profesională a sportivilor de performanţă”, în cadrul
programului Leonardo da Vinci – coordonator Pere Surribas, Universitatea din Barcelona, Spania.
Parteneri: CRSUFCP – Franţa; Universidad de Barcelona – Fundaţia Bosch i Gimpera – Spania;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Formesport – E/02/B/F/PP-115.809 – finanţare CE).

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 8

Curriculum Vitae
Vizibilitate academică

Afilieri

Rezultate obţinute ca
sportiv - profesor - antrenor

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

▪ Organizarea standurilor promoţionale ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
▪ Comentator avizat al meciurilor de handbal pentru TVR Iaşi, în cadrul Campionatului European de
Junioare - 2011.
▪ Elaborarea unei teze de doctorat cu subiect unic în România: Reprezentarea socială a violenţei în
sport. Focalizare pe spectatorii sporturilor de echipă.
▪ Membru European Network of Academic Sports Services (ENAS) – reprezentant naţional
http://enas-sport.net/members/national-representatives/
▪ Membru în Editorial Board - „Sport şi Societate. Revistă de Educaţie Fizică, Sport şi Societate”
http://www.sportsisocietate.ro/colectiv
▪ Membru în Editorial Board - „Austin Sports Medicine Journal”
http://austinpublishinggroup.com/sports-medicine/editorialBoard.php
▪ Membru în Editorial Board - „Practice and Theory in System of Education”
https://www.degruyter.com/view/j/ptse
▪ Membru în Editorial Board – Editura GMI Cluj-Napoca, România
▪ Membru Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică şi Sport - F.I.E.P. (2013 - prezent).
▪ Membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
▪ Pregătirea echipei reprezentative de handbal a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, pentru
Campionatele Naţionale Universitare (clasament: locul III – 2008; locul II – 2011).
▪ Formarea şi antrenarea echipelor prezente la Campionatelor Naţionale Universitare pe ramură de
sport (handbal);
▪ Antrenor de handbal al echipei CSM Iaşi XXI (echipă pe care am format-o, am antrenat-o şi am
contribuit la promovarea ei în prima divizie valorică naţională);
▪ Antrenor de handbal la grupe de copii şi juniori;
▪ Componentă a Echipei Naţionale de Handbal (Campioană Balcanică – 1992, Vicecampioană
Balcanică – 1993, locul V – Campionatul Mondial - 1993).

Ultima actualizare: aprilie 2017
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