
Curriculum vitae  Europass       Dragoș Paul Florian 
 

1 
 

 
 

Curriculum vitae  
 

 
 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRAGOȘ PAUL FLORIAN 
Email pdragos@uoradea.ro 

Nationalitate Romana 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 06.2012 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultății de Geografie, Turism și Sport 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea și organizarea activității la nivelul facultății 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management în învățământul superior 

  

Perioada 03. 2016 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat   Conferențiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ și cercetare 

Perioada 2007 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ și cercetare 

  

Perioada 2001 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ și cercetare 
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Perioada   1999 – 2001  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ și cercetare 

  

Perioada 06.2010 - 12.2010;  
09.2011 – 10.2014 

Funcţia sau postul ocupat Administrator șef facultate 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi administrative și financiare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Str. Universităţii, Nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Economic-administrativ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada    2003-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Domeniul Management 
Titlul tezei - „Motivarea spre performanțe superioare – obiectiv important al managementului 
organizațiilor sportive” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Științe economice  

  

Perioada    2002-2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea Kinesiologie 
Titlul lucrării – „Studiu privind corelația indicatorilor somatici și motrici obținuți în urma aplicării 
testului EUROFIT la copii de 8-10 ani” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie fizică şi sport 

  

Perioada   1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea Marketing 
Titlul lucrării - „Analiza de piață a societății comerciale Cristiro S.A. Bistrița” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada    1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea Antrenamentul sportiv de înaltă performanță 
Titlul lucrării – „Tehnici și mijloace de evaluare a pregătirii tehnico-tactice în jocul de handbal” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie fizică şi sport 

  

Perioada   1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educaţie fizică şi sport 
Titlul lucrării - „Studiu privind optimizarea metodelor și mijloacelor folosite în selecția pentru 
formarea grupelor de copii începători; dinamica parametrilor somatici și motrici la acest nivel” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie fizică şi sport 

  

Perioada   1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializarea chimie-biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul cu program sportiv, Bistrița 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

   C1  C1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Aptitudini pentru munca în echipă 
Capacitate bună de comunicare 
Capacitate mare de adaptare la medii multiculturale datorită participării la numeroase programe 
internaționale și activități de Staff Training în străinătate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator de manifestări științifice, simpozioane, congrese 

Organizator de activități de practică pentru studenți în țară și străinătate 
Organizator competiții sportive 
Organizare programe intensive internaționale 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului şi a unor softuri de specialitate 
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Alte competențe și aptitudini Experiență acumulată în programe intensive cu reprezentare internațională 
 
 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: 
Interculturalitate şi integrare în societate – 
Gent, Belgia 

Participant 28.04.2003-11.05.2003 

Sustainable activities – Gyor, Ungaria Group Leader 10.08.2004-17.08.2004 
Sport against Racism – Gyor, Ungaria Group Leader  01.09.2005-10.09.2005 
Physical Education and Citizenship in Europe 
– Tilburg, Olanda 

Group Leader 14.10.2006-24.10.2006 

Sports, tourisme et handicaps: Approche 
comparative des politiques sociale sen 
Finlande – France – Roumanie, Tornio, 
Finlanda 

Profesor 
Staff member 

15.04.2007 – 22.04.2007 

Physical Education in a healthy European 
society – Tilburg, Olanda 

Staff member 05.03.2008-15.03.2008 

Physical Education in a healthy European 
society – Malmo, Suedia 

Staff member 10.05.2009-21.05.2009 

Physical Education in a healthy European 
society – Malmo, Suedia 

Staff member 02.05.2010-12.05.2010 

Physical Education and a sustainable society 
- Malmo, Suedia 

Staff member 05.05.2012-12.05.2012 

Physical Education and a Sustainable 
Society - Oradea, Romania 

Organizator 15.10.2012-28.10.2012 

Physical Education and a Sustainable 
Society - Oradea, Romania 

Organizator 27.04.2013-09.05.2013 

 

Informații suplimentare 

 

1. Profesor invitat prin programul Erasmus 

2. Lector al WTFSKF OKINAWA KARATE FEDERATION, curs Sports Legislation and 
Management 
3. Cărți publicate cu unic autor: 2; coautor: 2; capitole în volume colective: 1 
4. Articole publicate indexate ISI: 9 
5. Articole publicate și indexate BDI: 13 
6. Articole publicate în reviste românești recunoscute de comunitatea academică: 14 
7. Articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale: 3 
8. Redactor șef al revistei Analele Universității din Oradea, Fascicula Educație fizică și Sport 
9. Associate Editor în colectivul editorial al revistei științifice „Geosport for Society” 
10. Coordonator instituțional a 2 (două) proiecte internaționale 
11. Membru în 4 (patru) proiecte naționale și internaționale 
12. Membru al Centrului de Cercetare pentru Performanţă Umană din cadrul Universității din 
Oradea 
13. Membru în Consiliul Științei Sportului din România 

  

 
 

 


