Universitatea: UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldi ” Arad
Facultatea de tiin eăSocio-Umane i Educa ieăFizic ă iăSport
Departamentul: Educa ieăFizic iăSport
Cadru didactic: Lector Univ. Dr. Marcovici Marieta Cristina

Curriculum
vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume/Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Marcovici, Marieta Cristina
Carei, str. M. Kogălniceanu nr. 8, jud. Satu Mare
0723669710
marcovicicristina@yahoo.com
Română
12.05.1978.
feminin

Loculădeămunc : Universitatea de Vest “VasileăGoldi ” Arad
Locul de
muncă vizat /
Domeniul Domeniulă ocupa ional: Facultatea de Stiinte Socio-Umane si Educa ieă Fizic ă i Sport / Lector
ocupaţional Universitar Doctor
Func ia sau postul ocupat: Lector Universitar Doctor înăcadrulăFacult ii deă tiin e Socio - Umane,
Educa ieă Fizic ă i Sport, Departamentul de Educa ieă Fizic ă siă Sport, Specializare Atletism Echitatie.
Din data de 01.11.2010. Marcovici Marieta Cristina suntă doctorandă laă Universitateaă Naţional ă deă
EducaţieăFizic ăşiăSport- Bucureştiă– I.O.S.U.D. Tipulădeădoctorat.ăŞtiinţific. Sus inereaăpublic ălaă
data de: 25. 06. 2014. - Universitateaă Na ional ă deă Educa ieă Fizic ă iă Sportă dină Bucure tiă înă
domeniulă deă tiin ă Educa ieă Fizic ă iă Sport - Tezaă deă doctorată intitulat :ă CONTRIBU IILEă

ECHITA IEIă CAă SPORTă ADAPTATă LAă ÎMBUN T IREAă MOTRICIT IIă PERSOANELORă CUă
TULBUR RIă COMPORTAMENTALE, Calificativ Foarte bine, Titlulă tiin ific- Doctoră înă Educa ieă

Fizic ă iăSport.

Experienţa ÎNCEPÂND CU ANUL 2000 – 2014. Loculădeămunc : Universitatea de Vest „VasileăGoldi ” Arad
profesională Domeniulăocupa ional:ăFacultateaădeă tiin eăaleăEduca ieiăPsihologie,ăEduca ieăFizic ă i Sport
Func iaă sauă postul ocupat: Lector Univ. Dr.ă laă Facultateaă deă tiin eă aleă Educa ieiă Psihologie,ă
Educa ieă Fizic ă iă Sport, Departamentulă deă Educa ieă Fizic ă siă Kinetoterapie, Catedraă deă Educa ieă
Fizic ă iăSport,ăSpecializareăAtletism.

Perioada

Perioada : 2003-pân ăînăprezentă
Țoculădeămunc : Universitatea de Vest “VasileăGoldi ” Arad
În prezent:
Func ia sau postul ocupat : Lector Universitar Doctor, la Facultatea de tiinte Socio-Umane i
Educa ieăFizic ă i Sport. Departamentul de Educa ieăFizic ă i Sport, CatedraădeăEduca ieăFizic ă i
Sport, Specializare Atletism.
Perioada 01.09.2005 - 31.08.2006.
Func ia sau postul ocupat Profesor-Educatorălaă coalaăSpecial ăcuăclaseleăI-VIII Arad.
Specializare:ăPsihopedagogieăspecial .
Perioada 17.11.2005.- 31.08.2005.
Functia sau postul ocupat Profesor Educa ieăFizic ă iăSportălaăȚiceulăGrupă colar Forestier Arad.
Disciplina:ăEduca ieăFizic ă i Sport.
Perioada 2000-2003
Func ia sau postul ocupat: Preparator Universitară Facultateaă deă Educa ieă Fizic ă i Sport
Universitatea de Vest “Vasileă Goldi ” Arad, Catedraă deă Educa ieă Fizic ă i Sport, Specializare
Atletism.
Denumireaădisciplinei:ăBazeleătehniceă i metodice ale atletismului,
Tehnicaă i metodica probelor atletice. Curs,ăȚucr riăpractice.
Denumirea disciplinei:ăEduca ieăfizic ălaăfacult ile de non-profil.

Funcţia sau
postul ocupat

Lector Universitar Doctor Marcovici Marieta Cristina

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Denumirea disciplinei:
Bazele metodice ale atletismului - Tehnicaă iămetodicaăprobelorăatletice,ă(Curs,ăȚucr riăpractice);ă
Metodicaăpred riiăatletismuluiăînă coal ă(Curs,ăȚucr riăpractice);
Educa ieăpentruăs n tateă iăprimăajutoră(Curs,ăSeminar);
țetodologiaăcercet riiă tiin ificeă(Curs,ăSeminar);
Didactica sportului adaptat (Curs, Seminar);
Stagiu de practic ăînăcentreădeărecreere; Stagiuădeăpractic ăînăunit ţiădeăînv ţ mânt;
Practica i metodica activit ilorămotriceăpeăgrupe deăvârst ă(Curs,ăSeminar);
IstoriaăEduca ieiăFiziceă(Curs,ăSeminar);Dansuriăpopulareă(ăȚucr riăpracticeă);
țetodicaăpred riiăjocului de handbalăînăşcoal ă(Curs, Seminar);
Expresieăcorporal ăeuritmieă(Curs,ăSeminar); Gimnastic ăaerobic ă(Țucr riăpractice);
Evaluareămotric ă iăsomato-func ional ă(Curs,ăSeminar);
Educatieăfizic ă iăSportălaăfacult ileădeănon-profil.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest „Vasileă Goldi ” Arad,ă Facultateaă deă tiin eă aleă Educa iei,ă Psihologie,ă
Educa ieăFizic ă iăSport. DepartamentulădeăEduca ieăFizic ă iășinetoterapie.

Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Func ia sau postul ocupat: Lector Universitar Doctor,ă laă Facultateaă deă tiin eă aleă Educa iei,ă
Psihologie,ăEduca ieăFizic ă iăSport,ă DepartamentulădeăEduca ieăFizic ăsiășinetoterapie, Catedra
deăEduca ieăFizic ă i Sport, Specializare Atletism.
Tipul activității: (cursuri, seminarii, lucrări practice, îndrumător, coordonator lucrări de licență,
editare de: cărţi, monografii, lucrări ştiinţifice, cursuri, note de curs.)

Educaţie şi
formare

Dină dataă deă 01.11.2010.ă suntă doctorandă laă Universitateaă Naţional ă deă Educaţieă Fizic ă şi SportBucureştiăăă– I.O.S.U.D.ăTipulădeădoctorat.ăŞtiinţific. Sus inereaăpublic ălaădataăde:ă25.ă06.ă2014 UniversitateaăNa ional ădeăEduca ieăFizic ă iăSportădinăBucure tiăînădomeniulădeă tiin , Educa ieă
Fizic ă iăSportăă- Tezaădeădoctoratăintitulat :ă CONTRIBU IIȚEăECHITA IEIăCAăSPORTăADAPTATăȚAă
ÎțBUN T

Perioada:

IREAățOTRICIT

IIăPERSOANEȚORăCUăTUȚBUR RIăCOțPORTAțENTAȚE

Studii absolvite
Nr. 64 din
02.12.2014. Colegiulă Psihologiiloră dină România,ă Atestată deă liber ă practic ă în cadrul
Comisieiă Psihologieă Clinic ă iă Psihoterapieă înă specialitatea Psihologie
Clinic ,ătreaptaădeăspecializareăPracticantăSupervizare.
01.11.2010. Teza de doctorat - Titlulă tii ific – Doctor în Educa ieăFizic ă iăSportăă
25.06.2014. Teza de doctorat - sus inut ă public la data de: 25. 06. 2014, în cadrul
Universit iiă Na ionale deă Educa ieă Fizic ă iă Sportă dină Bucure tiă înă
domeniulădeă tiin , Educa ieăFizic ă iăSportăă- Tezaădeădoctoratăintitulat :ă
CONTRIBU IIȚEă ECHITA IEIă CAă SPORTă ADAPTATă ȚAă ÎțBUN T IREAă
țOTRICIT IIăPERSOANEȚORăCUăTUȚBUR RIăCOțPORTAțENTAȚE.
Calificativ- Foarte bine , Tipul de doctorat: Ştiinţific.

Confer ătitlulă tiin ificădeăDOCTOR, în domeniul Educa ieăFizic ă iăSport
înă bazaă Ordinuluiă ținisteruluiă Educa ieiă Na ionaleă nr.ă 634ă dină 11.11.ă
2014.
2004-2008

Universitatea de Vest „VasileăGoldi ” din Arad, Facultatea de Psihologie
i Stiin eăaleăEduca iei, profilul Psihologie, specializarea Psihologie , curs
de zi.
Diplomaă deă licen ă ob inut ă în sesiunea iunie ,2008 cu lucrarea, Profilul
personalit ii antrenorului de fotbal,ă asisten psihologic ă în sportul de
performan .

2004-2005

Universitatea Aurel Vlaicu Arad,ă Departamentulă pentruă preg tirea
personalului didactic, Cursuriă postuniversitareă deă perfec ionareă în
specializarea;ăPsihopedagogieăspecial .

2001-2002

Universitatea din Oradea Departamentul pentru preg tireaă iă
perfec ionarea personalului didactic, Cursuri postuniversitare ale
modulului de psiho-pedagogie.

2000-2002

Universitateaă Babe -Bolyai din Cluj-Napocaă ,ă Facultateaă deă Educa ieă
Fizic ă iă Sportă ,ă Studiiă deă masterată înă specializareaă Educa ie Fizic ă i
Kinesiologie, curs de zi.
Dilomaă deă masteră ob inut înă 2002ă cuă urm toareaă lucrareă deă Diserta ie:ăă
Inciden aă accidenteloră iă traumatismeloră înă sportulă deă perorman , joc
sportiv fotbal, sport individual atletism.
Universitatea Babe -Bolyai din Cluj- Napoca,ăăFacultateaădeăEduca ie
Fizic ă iă Sport,ă profilulă Educa ieă Fizic ă iă Sport,ă specializareaă Educa ieă
Fizic ă i Sport, Atletism curs de zi.
Diplomaă deă licen ă ob inut din sesiunea iunie anul 2000 cu lucrarea:
Dinamica efortului în antrenamentul anual al probei de mare fond ,
maraton categoria seniori i senioare.

1996-2000

1992-1996

Liceul cu Program Sportiv din localitatea Satu Mare, Diploma de
Bacalaureat din sesiunea iunie 1996, Specializare Atletism.

Perioada

2000 – pân ăînăprezentăăăăăăCarnetădeăantrenorădeăatletismăcategoriaăB.
2004 - Carnet de arbitru de fotbal.

Calificarea /
diploma obţinută

Aptitudini şi Atribu ii:
competenţe -Cunoa tereaăexigen elorăprivindămanagementulăcalit iiăacademiceăînăinstitu ie.
personale -Realizareaă tuturoră activit iloră cuprinseă înă normaă didactic ă iă preg tireaă înă corcondan cu
acestea a materialelor didactice, aăseminariloră iălucr rilor practice.
-Participarea la cursuriăsus inuteădeătitulariiădeădisciplin , la toate activit ile;ăconsiliiă tiin ifice,
edintaădeăcatedra,ăsesiuniă tiin ifice,ăschimburiădeăexperien ,ăprimireaăunorădelega ii,ăactivit iăcuă
studen ii, simpozioane,ămeseărotundeăorganizateăînăinstitu iaădeăînv mânt superior.
-Diversitatea normelor deăevaluareăpeăparcursăaăstuden ilor.
-Participareaălaăorganizareaă i derularea examenului de admitere.
-Realizareaăunorătemeădeăcercetareă tiin ific ,ăc r i,ăarticole.
-Elaborarea unor cursuri sau suporturi de curs.
-Îndrum torălucr riădeăfinalizareălicen .
-Coordonareaăunuiănum răcâtămaiămareădeăstuden iăînăactivitateaădeăcercetareă tiin ific , studierea
bibliografiei, suporturi de curs, manuale.
-Urm rireaăfrecven eiăstuden ilor,ăînscriereaăcorect ăînăjurnaleleădeăgrupaă iărealizareaăintegral ăaă
recuper riiăabsen elorălaăseminariiă iălucr ri practice.
-Îndrumareaăactivit ilorăpracticeădeăprofilăaăstuden ilor.
-Cunoa terea regulamentelor privindăactivitateaăprofesional ăaăstuden iloră iăserviciileăstuden ilor.
-Țucr riăpublicateăînăvolumeleăunorăconferin eăna ionaleă iăinterna ionale.
-Testareaăperiodic ă iă testareaăcontinu peăparcursulăsemestruluiălaălucr rile practice, seminarii,
activit i gen: teme, referate, eseuri, proiecte.
-Conlucrarea cu decanatul,ă Consiliulă tiin ific, Consiliulă consultativă ală studen iloră pentruă
rezolvareaăoperativ ăaăproblemelorăprofesionaleă iăcerin eleăstuden ilor.
-Îndrumareaăstuden ilorăprivindăimplicareaălorăînămanagementulăcalit iiăacademiceăînăcalitateădeă
parteneriăeduca ionali.
Antrenor principal al echipei de atletism, a Universit ii de Vest “VasileăGoldi ” Arad
-Organizareaă unoră activit i cultural- sportive, participareaă cuă ă sportiviiă deă performan la
competi iiăinterneă iăinterna ionale pentru promovarea imaginii universit ii.
-Premiuă laă competi iiă /ă concursuriă ă na ionaleă iă interna ionaleă cuă studen iiă în calitate de
antrenor,atletism.
-Conducereaăunorăcercuriă tiin ificeăstuden e ti.
-Evaluarea cadreloră didacticeă deă c treă studen i, comunicare, aprecierea cursului –seminaruluiproiectului, aprecierea metodei de lucru, claritatea expunerii.
-Organizareaă studen iloră iă preg tireaă loră peă ramuriă deă sportă înă vedereaă particip riiă laă
concursurileă studente ti, competi iiă sportive,ă na ionaleă iă interna ionale,ă practicaă pedagogic ,
practica deăantrenorat,ăpromovareaăinova iiloră tiin ifice.
-Promovarea unui sistemă deă valoriă culturale,ă moraleă iă civice, implicarea în dezvoltarea
institu ional ,ă angajareaă înă rela ii de parteneriată cuă alteă persoaneă institu iiă cuă responsabilit i
similare, participarea la propriaădezvoltareăprofesional , disponibilitate pentru colaborare, respect
atâtăînăorganizareaăierarhic ,ăcapacitateădeăevitareă iădeămediereăaăsitua iilor conflictuale.
Limba(i)
maternă(e)

Român

Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e)

Franceza, engleza, maghiara.

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european
(*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă

Discurs oral

Limba

C1

franceza

C1

C1

C1

C1

Limba

B2

engleza

B1

B2

B1

B1

Limba

C2

maghiara

C1

C2

C2

B2

A1- începător, A2- începător plus, B1- intermediar, B2- intermediar plus, C1- avansat, C2- avansat plus.
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi
abilităţi sociale

SPIRITăDEăECHIP , COMUNICARE, FLEXIBILITATE, CAPACITATE DE ADAPTARE ÎN DIVERSE
SITUA II.

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

SPIRIT ORGANIZATORIC - Organizareaăunorăactivit

Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

O BUN ăST PÂNIRE A INSTRUMENTELOR MICROSOFT OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT.

performan ălaăcompeti iiăinterneă iăinterna ionale.

iăcultural- sportive, participarea cu sportivii de

Competenţe şi Amă absolvită cursurileă colii de Manechineă i Fotomodeleă Vogue,ă coala de Modelling Vogue
aptitudini
StilisticăModaăRoăTimi oaraăDiplomaădeăatestatăîn profesia de manechin fotomodel.
artistice
Alte competenţe - Premiiălaăcompeti iiă/ăconcursuriăăna ionaleă iăinterna ionaleăînăatletism,ăechita ieă iăcanotajăprobaă
şi aptitudini de 2x.

- Echita ie (ădresajădeăbaz ,ăs rituri peste obstacole,ăvoltije,ăprobaădeăanduran ),
Turism,ăOrientareăturistic , Karting, Ciclism,ăCulturism,ăTir,ăSchi,ăNata ie, Canotaj - proba de 2x,
Gimnasticaăaerobic ,ăăHandbal,ăBaschet,ăFotbal,ăVolei,ăTenisădeămas .
- Activit iă deă voluntariat,ă hipoterapieă ă pentruă copiiă cuă problemeă speciale,ă dizabilit i,ă Complexă
Caseă tipă familială Speran a,ă Violetaă iă Andreeaă pentruă copiiiă cuă dizabilit iă Carei,ă Direc iaă deă
Asisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăSatuăMare.

Permis(e) de
conducere

Informaţii
suplimentare
Anexe

permis de conducere categoria B.
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data: 10.10.2015.

SEMN TURAăCADRULUIă DIDACTIC

Lector Univ. Dr. Marcovici Marieta Cristina
Curriculum vitae Europass actualizat
(formatăscrisăşiăelectronic)

LISTAăLUCR RILORăSCRISEă IăPUBLICATE
Activit iădeăcercetareă tiin ific ă- Cadru didactic:
Lector Universitar Doctor Marcovici Marieta Cristina
Facultateaădeă tiin eăSocio–Umaneă iăEduca ieăFizic ă iăSport
DepartamentulădeăEduca ieăFizic ă iăSport
 Teza de doctorat – sus inut ă publică înă 25.ă 06.ă 2014,ă intitulat :ă CONTRIBU IILEă ECHITA IEIă CAă
SPORTă ADAPTATă LAă ÎMBUN T IREAă MOTRICIT IIă PERSOANELORă CUă TULBUR RIă
COMPORTAMENTALE,ă Titlulă tiin ifică - Doctoră înă Educa ie Fizic ă iă Sport,ă Tipulă deă doctorattiin ific,ă Calificativ- Foarteă bine,ă înă ă cadrulă Universit iiă Na ionaleă deă Educa ieă Fizic ă iă Sportă dină
Bucure ti,ă înă domeniulă deă tiin ă Educa ieă Fizic ă iă Sport,ă specializareaă Educa ieă Fizic ă iă Sport,ă
conduc toră tiin ificăprof.ăuniv.ădr.ăNegulescuăC.ăIoan. Confer ătitlulă tiin ificădeăDOCTORăînădomeniulă
deăEduca ieăFizic ă iăSportăînăbazaăOrdinuluiăMinisteruluiăEduca ieiăNa ionaleănr.ă634ădină11.11.ă2014.ăă

 Carteă tiin ific ăISBNăpublicat ăînădecembrieă2013
1.ă „Echitaţiaă pentruă toţi,”ă Autorii:ă Prof.ă Asist.ă Univ.ă Drd.ă Marcoviciă Marietaă Cristina,ă Prof.ă
Univ.ă Dr.ă Negulescuă C.ă Ioan,ă ă esteă oă carteă scris ă înă anulă 2013,ă descriereaă CIPă nr.ă 24259ă /ă
20.12.2013,ăaăBiblioteciiăNa ionaleăaăRomâniei,ă798,ăISBNă978-973-8939-37-0,ăEdituraăSome ul,ă
Satu Mare – 2013, (280 de pagini).
Carteă tiin ific ăînăcursădeăpublicareăpentruăanulă2015.
„Hipoterapia”ăAutorii:ăȚectorăUniv.ăDr.ățarcoviciățarietaăCristina,ăProf.ăUniv.ăDr.ăăNegulescuăC.ă
Ioan,ăesteăoăcarteăscris ăînăanulă2014ăînăcurs de publicare.

 Articole şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revist ă indexat ă BDI)ă –Index Copernicus
Interna ional,ăEBSCO.,ăPublishing,ăProQuestă iăScipio publicate în anul 2013-2014
2. Articolă înă revistaă semestrial ă volumulă 2,ă Nr.1ă (3)ă iunieă 2013, Studiaă Universitatisă “Vasile
Goldi „ă Seriaă Educa ieă Fizic ă iă Kinetoterapieă ă şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revistaă
indexat ăBDI)ă–IndexăCopernicusăInterna ional,ăEBSCO.,ăPublishing,ăProQuestă iăScipio,ăISSNă
2284 – 7324, ISSN-L 2284 – 7324. Autor unic: Prof. Asist. Univ. Drd. Marcovici Marieta
Cristina,ă“Echita iaăsportănobil”ăedidat ăînăRevistaăUniversit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradă
iunieă2013,ăCentrulădeăExcelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityă
Press Tipar Trinom SRL. Arad, iunie 2013.
3. Articolă înă revistaă semestrial ,ă Studiaă Universitatisă “Vasileă Goldi „ă Seriaă Educa ieă Fizic ă iă
Kinetoterapieă şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revistaă indexat ă BDI)ă –Index Copernicus
Interna ional,ă EBSCO.,ă Publishing,ă ProQuestă iă Scipioă ISSNă 2284-7324, ISSN-L -2284-7324.
Autor unic:ă Prof.ă Asist.ă Univ.ă Drd.ă Marcoviciă Marietaă Cristina,ă „C l riaă terapeutic ă –
hipoterapia”ă edidat ăînăRevistaăUniversit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradărevistaăsemestrial ,ă
volumul 2, NR. 2 (4),ă decembrieă 2013,ă Centrulă deă Excelenţ ă înă Cercetareă tiin ific ,ă Edituraă
Vasileă Goldişă Arad,ă Universityă Pressă Tipară Trinomă SRL.ă Arad,ă decembrieă 2013.ăăăăăă
1
4.ăTezaădeădoctorat:ăsus inut ăpublicălaădataăde:ă25.ă06.ă2014ădeăc tre,ăMarcoviciăV.I.ăMarietaă
Cristina,ăînăcadrulăUniversit iiăNa ionaleădeăEduca ieăFizic ă iăSportădinăBucure tiăînădomeniulă
deă tiin ăEduca ieăFizic ă iăSport,ăspecializareaăEduca ieăFizic ă iăSport.ăProfesorăcoordonatoră
Prof. Univ. Dr. Negulescu Ioan - Tezaădeădoctoratăintitulat :ăCONTRIBU IIȚEăECHITA IEIăCAăSPORTă

ADAPTATă ȚAă ÎțBUN T

IREAă țOTRICIT

IIă PERSOANEȚORă CUă TUȚBUR RIă COțPORTAțENTAȚE,

Calificativ - foarte bine. Titlulă tiin ific-DoctorăînăEduca ieăFizic ă iăSport.

5. Articol în revista semestrial ,ă Studiaă Universitatisă “Vasileă Goldi „ă Seriaă Educa ieă Fizic ă iă
Kinetoterapieă şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revistaă indexat ă BDI)ă –Index Copernicus
Interna ional,ăEBSCO.,ăPublishing,ăProQuestă iăScipio,ăAutorăunic: Asist. Univ. Dr. Marcovici
Marieta Cristina, Studiuă exploratoră privindă nivelulă motricit iiă iă adapt riiă laă efortă necesareă
terapieiă prină echita ieă înă diagnosticulă persoaneloră cuă tulbur riă deă comportament,ă edidat ă înă
Revistaă Universit iiă deă Vestă „Vasileă Goldi ă „ă Arad,ă revistaă semestrial ,ă volumulă 3,ă NR.ă 1ă (5),ă
iunieă2014,ăCentrulădeăExcelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityă
Press Tipar Trinom SRL. Arad, iunie 2014.
6.ă Articolă înă revistaă semestrial ,ă Studiaă Universitatisă “Vasileă Goldi „ă Seriaă Educa ieă Fizic ă iă
Kinetoterapieă şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revistaă indexat ă BDI)ă –Index Copernicus
Interna ional,ăEBSCO.,ăPublishing,ăProQuestă iăScipio,ăAutorăunic: Asist. Univ. Dr. Marcovici
Marieta Cristina, Programeă deă interven ieă pentruă ameliorareaă motricit iiă persoaneloră cuă
tulbur riă comportamentaleă prină mijloaceleă echita ieiă caă sportă adaptat,ă edidat ă înă Revistaă
Universit iiădeăVestă„VasileăGoldi ă„ăArad,ărevistaăsemestrial ,ăvolumulă3,ăNR.ă2ă(6),ădecembrieă
2014,ăCentrulădeăExcelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressă
Tipar Trinom SRL, Arad, decembrie 2014.
7.ă Articolă înă revistaă semestrial ,ă Studiaă Universitatisă “Vasileă Goldi „ă Seriaă Educa ieă Fizic ă iă
Kinetoterapieă şiă colectiveă editorialeă internaţionaleă (revistaă indexat ă BDI)ă –Index Copernicus
Interna ional,ăEBSCO.,ăPublishing,ăProQuestă iăScipio,ăAutorăunic: Asist. Univ. Dr. Marcovici
Marieta Cristina, Cercet riă experimentaleă deă ameliorareă aă motricit iiă copiiloră cuă tulbur riă
comportamentale prin mijloaceleă echita ieiă sportă adaptat,ă edidat ă înă Revistaă Universit iiă deă
Vestă „Vasileă Goldi ă „ă Arad,ă revistaă semestrial ,ă volumulă 4,ă NR.ă 3ă (6),ă iunieă 2015,ă Centrulă deă
Excelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTipară Trinom
SRL, Arad, iunie 2015.
8.ă Zileleă Academiceă Ar dene,ă Centrulădeă Excelen ăînă Cercetareă tiin ific , edidat ăînă Revista
indexat ă BDI a Universit iiă deă Vestă „Vasileă Goldi „ă Aradă 2015,ă Autor unic: Asist. Univ. Dr.
Marcovici Marieta Cristina, Cercet riă experimentaleă deă ameliorareă aă motricit iiă copiiloră cuă
tulbur ri
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comportamentaleă prină mijloaceleă echita ieiă sportă adaptat,ă Centrulă deă Excelenţ ă înă Cercetareă
tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă12ă – 18. 05.
2015.
9.ă Certificată deă participare,ă Lectoră Universitară Doctoră Marcoviciă Cristina,ă laă Conferin aă
Na ional ă deă Hipoterapieă „Pentruă S n tateaă Copiiloră ”laă Carei,ă înă dataă deă 6ă iunieă 2015,ă
Certificată deă participare,Funda iaă Pentruă Comunitate,Molă România.ă „Echitaţia pentruă toţi,”ă
Autorii: Prof. Asist. Univ. Drd. Marcovici Marieta Cristina, Prof. Univ. Dr. Negulescu C. Ioan,
esteăoăcarteăscris ăînăanulă2013,ădescriereaăCIPănr.ă24259ă/ă20.12.2013,ăaăBiblioteciiăNa ionaleăaă
României, 798, ISBN 978-973-8939-37-0, EdituraăSome ul,ăSatuăMareă– 2013, (280 de pagini).

Țistaădeălucr riă
1.ăCercet riăprivindărolulăechitaţieiăcaăsportăadaptatăpentruăîmbun t ţireaămotricit ţiiăcopiiloră
cuă tulbur riă comportamentaleă – Instituţionalizaţi, Autor unic: Asist. Univ. Drd. Marcovici
Marieta Cristina,
BDIă Simpozionulă internaţională „Olimpiadaă tineriloră doctoranzi”ă
Universitateaă dină Piteşti,ă Facultateaă deă Educaţieă Fizic ă şiă sportă Centrulă deă Cercetareă Pentruă
PerformanţaăUman ,ăDirectorăC.C.P.Uă Prof.ăuniv.ădr.ăMih ilescuăL.,ăEdiţiaăaăVIăa competiţieiă
desf şurat ălaăFacultateaădeă EducaţieăFizic ăşiăSportăaăUniversit ţiiă„Transilvania”ăBraşovăla
data de 09.03. 2012.
2.ă Profilulă personalit iiă antrenoruluiă deă fotbală – asisten ă psihologic ă înă sportulă deă
performan .ăZileleăAcademiceăAr dene, CentrulădeăExcelen ăînăCercetareă tiin ific , edidat ă
în Revista indexat ăBDI a Universit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradă2008,ăCentrulădeăExcelenţ ă
înăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişă
Arad, University Press Tipar Trinom SRL. Arad, 18 – 20. 05. 2008.
3.ă Metodicaă pred riiă probeloră atleticeă prină jocuriă deă mi careă laă vârstaă deă 9-10 ani. Zilele
Academiceă Ar dene,ăCentrulădeăExcelen ăînăCercetareă tiin ific , edidat ăînăRevista indexat ă
BDI a Universit iiă deă Vestă „Vasileă Goldi „ă Aradă 2007,ă Centrulă deă Excelenţ ă înă Cercetareă
tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă18 – 20. 05.
2007.
4.ă Indica iiă tehnice,ăexerci iiă iă jocuriă pentruă preg tireaăatle ilor,ă planificareă iăeviden .ă Zileleă
Academiceă Ar dene,ăCentrulădeăExcelen ăînăCercetareă tiin ific , edidat ăînăRevista indexat ă
BDI a Universit iiă deă Vestă „Vasileă Goldi „ă Aradă 2006,ă Centrulă deă Excelenţ ă înă Cercetareă
tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă12ă – 15. 05.
2006.
5.ăAdaptareaăstrategiilorădeăpregatireăpsihic ăaăsportivilorălaăspecificulăsportuluiă
ramurei, probei în care este specializat cursantul - maratonul, alegare de mare
fond.ăZileleăAcademiceăAr dene,ăCentrulădeăExcelen ăînăCercetareă tiin ific ,
edidat ăînăRevista indexat ă BDI a Universit iiădeăVestă „Vasileă Goldi „ăAradă2005,ăCentrulădeă
Excelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTipară Trinomă
SRL. Arad, 12 – 15. 05. 2005.
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6. Reintegrarea socio-profesional ă post-recuperatorie la persoanele cu probleme speciale
(dizabilit i).ăZileleăAcademiceă Ar dene,ăCentrulădeăExcelen ăînăCercetareă tiin ific , edidat ă
în Revista indexat ăBDI a Universit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradă2005,ăCentrulădeăExcelenţ ă
în Cercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă
12 – 15. 05. 2005.
7.ăReac iileăadverseă iăst rileăpatologiceăproduseădeămedicamenteălaănivelulădiferitelorăaparateă iă
sisteme.ă Zileleă Academiceă Ar dene,ă Centrulă deă Excelen ă înă Cercetareă tiin ific , edidat ă înă
Revista indexat ăBDI a Universit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradă2004,ăCentrulădeăExcelenţ ăînă

Cercetareă tiin ific ,ăEdituraăVasileăGoldişăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă18ă
– 20. 05. 2004.
8. Medica iaă dopant ă înă sport.ă Zileleă Academiceă Ar dene,ă Centrulă deă Excelen ă înă Cercetareă
tiin ific , edidat ă înă Revista indexat ă BDI a Universit iiă deă Vestă „Vasileă Goldi „ă Aradă 2003,ă
Centrulă deă Excelenţ ă înă Cercetareă tiin ific ,ă Edituraă Vasileă Goldişă Arad, University Press
Tipar Trinom SRL. Arad, 16 – 18. 05. 2003.

9.ăInciden aăaccidenteloră iătraumatismelorăînăsportulădeăperforman ă- joc sportiv fotbal, sport
individuală atletism.ă Zileleă Academiceă Ar dene,ă Centrulă deă Excelen ă înă Cercetareă tiin ific ,
edidat ăînăRevista indexat ă BDI a Universit iiădeăVestă „Vasileă Goldi „ăAradă2002,ăCentrulădeă
Excelenţ ăînăCercetareă tiin ific ,ăEdituraă„VasileăGoldiş”ăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomă
SRL. Arad, 16 – 18. 05. 2002.
10. Dinamica efortului în antrenamentulă anuală ală probeloră deă mareă fondă categoriaă senioriă iă
senioare.ă Zileleă Academiceă Ar dene,ă Centrulă deă Excelen ă înă Cercetareă tiin ific , edidat ă înă
Revista indexat ăBDI a Universit iiădeăVestă„VasileăGoldi „ăAradă2000,ăCentrulădeăExcelenţ ăînă
Cercetareă tiin ific ,ăEdituraă„VasileăGoldiş”ăArad,ăUniversityăPressăTiparăTrinomăSRL.ăArad,ă
18 – 20. 05. 2000.
Data: 10.10. 2015.

SEMN TURAăCADRULUIăăDIDACTIC

Lector Univ. Dr. Marcovici Marieta Cristina
List ădeălucr riăactualizat
(formatăscrisăşiăelectronic)

