Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume TEODORESCU ANEMARI SIMONA
E-mail(uri) ushefs_teodorescu.simona@spiruharet.ro
Naţionalitate(-tăţi) Romană
Sex Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul Universitatea Spiru Haret
ocupaţional Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Experienţa profesională
Perioada

2011 până în prezent.

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi seminarii la disciplinele: Teoria educaţiei fizice şi sportive, Didactica activităţilor sportive, Didactica
activităţilor sportive adaptate, Didactica educaţiei fizice şi sportive, Managementul educaţiei fizice şi
sportive. Îndrumare practică pedagogică.
Director al Departamentului pentru Pregătire Personalului Didactic
Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învăţământ superior
Perioada

2003-2011

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr.
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi seminarii la disciplinele: Teoria educaţiei fizice şi sportive, Didactica activităţilor sportive, Activităţi
sportive adaptate, Didactica educaţiei fizice şi sportive, Managementul educaţiei fizice şi sportive. Îndrumare
practică pedagogică.
Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învăţământ superior
Perioada

2001–2003

Funcţia sau postul ocupat Asistent.universitar drd
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi seminarii la disciplinele: Teoria educaţiei fizice şi sportive, Didactica educaţiei fizice şi sportive,
Managementul educaţiei fizice şi sportive. Îndrumare practică pedagogică.
Numele şi adresa angajatoruluiNumele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ superior
Perioada

1997–2001

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Curs şi seminarii la disciplinele: Teoria educaţiei fizice şi sportive, Didactica educaţiei fizice şi sportive,
Managementul educaţiei fizice şi sportive. Îndrumare practică pedagogică.
Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului: Universitatea Spiru Haret, str Ion Ghica nr.13, sect. 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ superior
Perioada

1997-1998

Funcţia sau postul ocupat Instructor sportiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare şi îndrumare a proiectelor şi activităţilor didactice organizate în cadrul Centrul Naţional de
Formare şi Perfecţionare al Antrenorilor.
Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare al Antrenorilor al Ministerului Tineretului şi Sportului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică
Perioada

1990-1992

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice lecţii practice (educaţie fizică), Îndrumare activităţi competiţionale; Îndrumare activităţi
educative (dirigintă); Activităţi metodice şi de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Şc.gen. "Colibaşi", Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ preuniversitar
Perioada

1996-1998

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice lecţii practice (educaţie fizică) extra clasă, Îndrumare activităţi competiţionale
Numele şi adresa angajatorului Clubul copiilor sect.6 Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică - Învăţământ preuniversitar
Educaţie şi formare
Perioada

2013

Calificarea / diploma obţinută Expert pe termen limitat în Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii
Disciplinele principale studiate / Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013 – POSDRU
furnizorului de formare 86/1.2./S/52422
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2013

Calificarea / diploma obţinută Formator - Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea
competenţelor informale
Disciplinele principale studiate / Management al calificărilor universitare
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Programul
Operaţional
furnizorului de formare POSDRU/86/1.2./S/63252

Sectorial

pentru

Dezvoltarea

Resurselor

Umane

2007/2013

–

Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2013

Calificarea / diploma obţinută Formator – Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului
universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
Disciplinele principale studiate / Managementul universităţilor economice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Programul
Operaţional
furnizorului de formare POSDRU/86/1.2./S/58160

Sectorial

pentru

Dezvoltarea

Resurselor

Umane

2007/2013

-

Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2013

Calificarea / diploma obţinută Formator – Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a
calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor
internaţionale de calitate
Disciplinele principale studiate / Calitatea în învăţământul superior deschis şi la distanţă
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013 – ODEQA –
furnizorului de formare POSDRU/86/1.2/S/60720
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2012

Calificarea / diploma obţinută Formator Manager îmbunătăţire procese
Disciplinele principale studiate / management
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului: Programul
furnizorului de formare de formare profesională, cod COR 241946, POSDRU 86/1.2./S/62249
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2012

Calificarea / diploma obţinută Formator în Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii
Disciplinele principale studiate / Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului POSDRU 86/1.2./S/52422
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2011

Calificarea / diploma obţinută Formator Calitate europeană în învăţământul superior
Disciplinele principale studiate / Management
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului: Programul
furnizorului de formare de formare profesională, cod COR 241205, POSDRU 86/1.2./S/62249
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

2001-2008

Calificarea / diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate / Educaţie fizică şi sport
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

I.O.D. Universitatea din Piteşti – Învăţământ postuniversitar

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
internaţională
Perioada

2003-2004

Calificarea / diploma obţinută Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Disciplinele principale studiate / Educaţie fizică şi sport
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Spiru Haret
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau naţional
internaţională
Perioada

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în educaţie fizică şi sport
Disciplinele principale studiate / Proiectare didactică; Organizare şi realizare de activităţi de învăţare; Capacitate de comunicare competenţe profesionale dobândite Specializare VOLEI
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Licenţă în Educaţie fizică şi
furnizorului de formare sport (Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport)
Nivelul în clasificarea naţională sau Naţională
internaţională
Perioada

1986-1990

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Cunoştinţe de cultură generală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul "Zinca Golescu", Piteşti, Argeş
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Naţional
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

A1

A1

A1

A1

A1

Franceza

A1

A1

A1

A1

A1

Competenţe şi abilităţi sociale 

Preşedinte al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din
cadrul Universităţii Spiru Haret, Bucureşti;
 Membru în Comisia de Curriculum - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Spiru
Haret, Bucureşti;
 Membru Romanian National Section of Sport Kinetics;
 Membru al Colectivului Redacţional al revistei Analele Universităţii Spiru Haret, seria Educaţie, fizică,
sport şi kinetoterapie;
 Membru al Academiei Olimpice filiala Bucureşti, organizator şi îndrumător al activităţilor desfăşurate
prin:
 promovarea ideilor generoase ale olimpismului, în spiritual şi principiile olimpice în activitatea
sportivă;
 studierea aspectelor culturale, istorice, etice şi sociale ale mişcării olimpice din ţara noastră;
 promovarea spiritului de fair-play,a activităţilor de luptă împotriva violenţei, a dopajului şi a
corupţiei în sport;
 contribuţia la formarea în spiritual idealurilor olimpice a specialităţilor în educaţie fizică şi
sport prin cursurile predate;
 încurajarea activităţii de studiu şi cercetare, precum şi a creaţiei artistice cu tematică
olimpică.
 Mebru colaborator al Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii în cadrul
Academiei Române,
 Participantă la activităţile de voluntariat desfăşurate de Federaţia Română a Persoanelor cu
Disabilităţi şi a Federaţiei Române Sportul pentru Toţi, ca îndrumător al studenţilor şi masteranzilor
care desfăşoară activităţi de voluntariat.

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonarea „Practicii pedagogice de specialitate la educaţie fizică”, angrenând studenţi în activităţile
desfăşurate în unităţile şcolare din municipiul Bucureşti. Organizarea practicii studenţilor de la specializarea
„Kinetoterapie şi motricitate specială”, care urmează pregătirea de specialitate din cadrul DPPD în vederea
activităţii didactice ulterioare în instituţiile şcolare speciale, pentru elevii cu disabilităţi.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Informaţii suplimentare

Utilizez calculatorul, folosesc Word, Excel, Power-Point
Prof. univ. dr. Ababei Radu
Prof. univ. dr. Ababei Cătălina
Prof. univ. Pelin Florin

Conf. univ. dr. TEODORESCU Anemari Simona

