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F
Membru Comisie CNATDCU (2020 – 2024)

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
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1994 – până în prezent
Preparator, asistent universitar, lector, conferenţiar universitar, profesor universitar

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, str. Constantin Noica nr.140,
sector 6, Bucureşti, cod 060057

Stănescu Monica

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obținută

Activități didactice la disciplinele din cadrul Programului de formare
psihopedagogică (niveluri I si II), disciplinele: Didactica educației fizice, Didactica
domeniului și dezvoltări în didactica specialității, Consiliere și orientare, Educaţie
integrată, Practică pedagogică
Activități didactice în cadrul programelor de master la disciplinele: Învățare motrică,
Pedagogie specială, Psihologie managerială
Activități de coordonare a activității studenților pentru elaborarea lucrărilor de
licență, disertație, a portofoliilor de absolvire a programului de formare
psihopedagogică.
Membru în comisii de evaluare pentru programe de licență, master și formare
psihopedagogică (niveluri I și II).
Activități de coordonare lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului
didactic I.
Director grant și membru echipe proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare
Activități de cercetare și participare la conferințe/congrese, publicare materiale
științifice
Publicare cărți și manuale
Coordonare Centrul de Consiliere și Orientare Profesională din UNEFS (2006 –
2008)
Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (2008 – 2012)
Coordonator Centrul de formare și dezvoltare profesională UNEFS (2012 – 2019)
Membru Senat UNEFS (2004 – prezent)
Prorector UNEFS (2019 - prezent)

2014
Program postuniversitar Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare
continua a didacticienilor din învățământul superior
Orientări metodologice moderne în predarea educaţiei fizice, comunica didactică

Disciplinele principale
studiate/competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de Universitatea din Pitești
învățământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
națională sau internațională
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Disciplinele principale
studiate/competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
națională sau internațională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

P a g e | 2 Curriculum vitae al
Nume Prenume

2005 – 2007
Masterat Psihologia Sportului de Performanţă
Psihologia performanţei în activităţi corporale, Psihologia sportului de performanţă,
Asistenţă şi consiliere psihologică în sport
Universitatea Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii

Program master (ISCED 7)
1998 - 2001
Licenţă în Psihologie şi Ştiinţele educaţiei - specializare Psihopedagogie Specială
Fundamentele psihologiei, Psihopedagogie speciala

Stănescu Monica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1996 - 2001
Doctorat în Educaţie Fizică şi Sport

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

1989 - 1993
Licenţă în Educaţie fizică şi sport

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceza
Limba engleza

P a g e | 3 Curriculum vitae al
Nume Prenume

Învăţământ superior (ISCED 6)

-

Academia Națională de Educație Fizică și Sport București

Învăţământ superior (ISCED 8)

Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Teoria şi didactica ramurilor de sport

Academia Națională de Educație Fizică și Sport București

Învăţământ superior (ISCED 6)

Franceză, engleză
înţelegere
ascultare
citire
C1
C1

Stănescu Monica

C1
C1

vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C1
C1
C1
C1

Scriere
Exprimare scrisă
B2
B2

Alte activități profesionale

Membru în asociații
profesionale

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
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2017 – 2020 Membru în comisia de contestaţii a CNADTCU MEN
2017 Membru în Comisia Națională de Educație Fizică a MEN
2016 - prezent Asistență psihologică în diferite ramuri de sport
2014 – 2015 Lector Federația Română de Tenis
2011 – 2014 Lector Federația Română de Fotbal
2009 Lector Inspectorat Școlar al județului Giurgiu
2008 – 2009 Cadru didactic asociat Universitatea din Bacau
2010 – prezent Membru în Consiliul Științific al Mișcării Naționale “Și eu trăiesc
sănătos!” (Fundația Prais)
2009 - Membru în comisiile de evaluare a cererilor de finanțare a proiectelor de
cercetare pentru domeniul Educație fizică (CNCSIS)
2017 - prezent Vicepreședinte Consiliului Științei Sportului din România
2006 - prezent Membru Asociația Română de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie
Ericksoniană
Competențe de lucru și comunicare în echipa
Coordonator proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare (anexa 1)
2017 – prezent Vicepreședinte Consiliul Științei Sportului din România
1998 – 2009; 2013 – 2017 Secretar General Consiliul Științei Sportului din România

Pachet MSOffice, SPSS, platforme elearning

Cursuri şi programe de formare continuă:
2019 – Atestat liberă practică CPR (cod personal 23514)
2016 Program de perfecționare Consilier dezvoltare personală (Confident – Business
Training and Consulting)
2015 Program de perfecţionare Consultant sistem calitate (EuroTraining Solutions)
2014 International Updating Course Tennis mental coach – mental aspects of tennis
(FRTenis)
2013 Program de perfecționare Manager de proiect (Extreme Training )
2012 Program de perfecționare UEFA Study Group
2012 Program de formare E-tutore (Escola Profissional Cristovao Columbo, Funchal,
Portugalia)
2012 Program de perfecționare Formator (Schultz Consulting)
2009 Training de formare a evaluatorilor interni (ARACIS)
2008 Program de perfecționare Management performant (CODECS)

Categoria B

Stănescu Monica

Anexa 1
Grant Director
Modele de educaţie non formală prin practicarea exerciţiilor fizice pentru pregătirea copiilor defavorizaţi
social în vederea dezinstituţionalizării / Models of non-formal education through the practice of physical
exercises for the deinstitutionalization of sheltered children (MEC CNCSIS, At, cod 152/2004)
Contribuţia educaţiei fizice la educaţia morală a copiilor instituţionalizaţi/ Contribution of physical
exercises to the moral education of sheltered children (MEC CNCSIS, At, cod 47/2005)
Modele de proiectare curriculară pentru educaţie fizică adaptată şi inclusive / Models of curriculum design
for adapted and inclusive physical education (MEC CNCSIS, A, cod 931/2007 – 2008)
Project Manager
Profesionalizarea carierei didactice în educaţie fizică şi sport din perspectiva formării continue/
Professionalization of didactic career in physical education and sport by the perspective of continuing
education (2010 – 2012, ID 13096, co-funded by European Social Funds)
Unified Dance – as an Inclusive Strategy for Youth with Limited Abilities (Erasmus+Sport project, number
603458 - 2018-3103/001-001)
National Coordinator of Collaborative Partnership Project
Sport Whistleblowing of Harmfull Irregularities in Sport through Learning and Education (Erasmus+Sport
project, agreement number 2016 - 3291/001 – 001)
Development of a course for educating Coaches on Sports Integrity (Erasmus+ Sport project, agreement
number 2017 - 3344/001 – 001)
A serious Game approach in Mitigating Performance Enhancement of Culture in Youth (Erasmus+ Sport
project, agreement number 2017 - 3344/001 – 001)
Improving Social Innovation Competencies of Sport Professionals through Increasing Quality of VET
(Erasmus Plus project, agreement number 2018-1-NO01-KA202-038890)
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