
 
 

Curriculum 
vitae  

              

 

 

Informaţii 
personale 

  

Nume / Prenume POPA, MIHAELA  
Adresă Hunedoara, Al.Vlahuţă nr..9,bl.9,Ap.14, cod poştal 

331068, România 
 

Telefon Mobil +40722316887  
E-mail popa.mihaela@fih.upt.ro  
Naţionalitate română  
Data naşterii 11.02.1967  
Sex Feminin  
Domeniul 
ocupaţional 

 
Educație, formare și cercetare 

 

Experienţă 
profesională 

Vechime în muncă 34 ani: 14 ani învățământ preuniversitar, 
20 ani învățământ superior 

 

Perioada octombrie 2002  - prezent  
Funcţia  Lect.univ.dr.  -  Disciplinele Educaţie fizică și Comunicare   
Activităţi şi 
responsabilităţi 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Activităţi didactice şi de cercetare în ţară 
- cadru didactic titular în UPT/Facultatea de Inginerie 
Hunedoara, cu activitate conform sarcinilor înscrise în 
Statul de Funcţiuni şi Personal Didactic al Departamentului 
de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică, elaborarea şi publicarea 
de lucrări de cercetare/proiectare;  (cuprinzând un număr 
total de 21 lucrări, din care 1 articol în revistă ISI, 3 articole 
publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi 
comitet editorial internaţional, 13 articole publicate în 
reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale 
conferinţelor internaţionale indexate BDI, 4 lucrări în-
extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale 
(neindexate ISI sau BDI), 2 lucrări in-extenso publicate în 
volumele unor conferinţe naţionale, 2 cărţi – tratate, 
monografii lucrări de specialitate cu autor unic, membru în 
echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare cu 
finanţare externă;     
b. Activităţi manageriale şi responsabilităţi în procesul 
de învăţământ şi în sprijinul studenților: 
2020- prezent Șef Oficiu CCOC 
- cadru didactic îndrumător de an. 

 

Perioada 01 septembrie 1988 – 15 iunie 1990  
Funcţia  Profesor educaţie fizică   



 Şcoala cu clasele I-X, com. Plopiş, jud. Sălaj  
Perioada 01 septembrie 1990 – 15 iunie 2002  
Funcţia  Profesor antrenor atletism  
 Clubul Sportiv Şcolar Hunedoara  
Educaţie şi formare   
Perioada 
 
 
Calificarea obținută 
 
Furnizorul de 
formare 
Perioada 

 
 
 
 

 
Calificarea obținută 
 
 
 

04 aprilie 2016 – 15 aprilie 2016 
Participant la programul de perfecționare pentru ocupația de 
formator, cod COR 242401(30 ore) 
Certificat de absolvire, conform O.G. nr.129/2000, 
nr.152320/01.08.2016 
S.C. CNN Business S.R.L. Deva - furnizor autorizat de 
formare profesională a adulţilor 
01aprilie 2013 – 30 decembrie 2013 
Participant în cadrul programului postuniversitar de formare 
şi dezvoltare profesională continuă (80 ore) ,,Formare în 
blended-learning și tehnologii educaționale moderne pentru 
învățământul universitar Didatec’’ în domeniul 
Informatică/Inginerie electronică și telecomunicații 
Certificat de atestare a competențelor profesionale nr. 
5752/20.06.2014 
Universitatea Politehnica Timișoara, facultatea de 
Automatică și calculatoare, Centrul de ID/IFR și E-
Learning 

 

Perioada 16 iunie – 22 iunie 2013, Neptun 
Participant în cadrul Proiectului 
,,Calitate,inovare,comunicare în sistemul de formare 
continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, 
program postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă în cadrul 

 POSDRU 87/1.3/S/63709 (96 ore) 

 

Diploma obținută 
        

Certificat de atestare a competenţelor profesionale în 
domeniul ştiinţele  educaţiei nr. 2034/14.11 2014 

 

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei  
Perioada februarie 24 - 25. 2011 Piteşti 

Diplomă pentru participarea la programul naţional de 
training  în autorat ştiinţific din  cadrul proiectului 
 ,,Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii 
cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin 
publicare ştiinţifică” 

 

Perioada octombrie 2009 – noiembrie 2012   
Diploma 
                                

Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport 
Ordinul.M.E.C.T.S. nr. 6508/ 19.12.2012 

 

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de educaţie fizică şi 
sport,  Str. Gh.Doja nr.41, Piteşti 

 

Perioada octombrie 2004 - februarie 2006                                             
Diploma obținută 
                             

Diplomă de Master 1996 – specializarea Management şi 
Impresariat Sportiv 

 

 Universitatea Vasile Goldiş, Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport, Arad 

 

 Perioada octombrie 1993 – iunie 1996  



 
 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti  
Limba matenă română  
Limba engleză 

 

 

Limba franceză 

 

 

Competenţe şi 
abilităţi sociale şi 
organizatorice 
 
 

- Spirit de echipă, forță argumentativă, dobândite din 
experienţa  practicării sportului de performanță, a 
activităţilor aferente procesului didactic şi în colectivele 
constituite pentru derularea şi evaluarea activităţilor de 
predare, cercetare/proiectare; 
- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută 
prin experienţa proprie și participarea la stagiile de 
predare/formare ERASMUS; 
- Capacitatea de comunicare, obţinută prin intermediul 
activităţii sportive şi dezvoltată în context profesional prin 
activitatea de cadru didactic și nu numai; 
-  Capacităţi manageriale şi administrative dezvoltate prin  
responsabilităţile de natură profesională; 
- Spirit organizatoric (activităţi în sprijinul studenților, a 
procesului de învăţământ şi conexe); 

 

Competenţe şi 
aptitudini de 
utilizare a 
calculatorului 

Competenţe şi abilităţi în utilizarea calculatorului ca 
instrument de lucru în activitatea didactică şi cercetarea 
ştiinţifică, dobândite prin auto formare; 
                         AUTOEVALUARE 
Procesarea   Comunicare  Creare de   Securitate    Rezolvarea  
Informației                       conținut                         de probleme 
 
Utilizator      Utilizator      Utilizator    Utilizator      Utilizator 
independent  independent  elementar   elementar      lementar 

 

Permis de 
conducere 

Categoria B  

Informaţii 
suplimentare 

Persoane de contact şi referinţe 
- Conf.univ.dr. Muscalagiu Ionel – Director departament – 
Facultatea de Inginerie Hunedoara, 
ionel.muscalagiu@fih.upt.ro 
- Conf.univ.dr.ing.ec. Tirian Gelu Ovidiu – Decan, Facultatea
de Inginerie Hunedoara 
decan@fih.upt.ro 
 

 

 

25.11.2022 


