Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Raţă Marinela
Bacău, România

Telefon(oane)

0234517715

Fax(uri)

0234517715

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

-

rata.marinela@ub.ro marinela_rata@hotmail.com
Română
07.03.1977
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea „Vasile Alecsandri„ din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii,
Domeniul ocupaţional Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Din aprilie 2014 - prezent
Conferențiar universitar
Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, activităţi de seminar şi
lucrări practice
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări
practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii,
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115.
Învăţământ superior.
Din octombrie 2009 – aprilie 2014
Lector universitar
Activităţi didactice: cursuri la forma de învăţământ de lungă şi scurtă durată, activităţi de seminar şi
lucrări practice
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă, disertaţii);
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, lucrări
practice); evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare (comisii: examinare şi notare, corectură, contestaţii);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii,
Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115.
Învăţământ superior.
2004 – octombrie 2009
Asistent universitar
Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi scurtă
durată,
Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor (lucrări de licenţă);
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (seminar, lucrări practice);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.
2002 – 2004
Preparator universitar;
Activităţi didactice: activităţi de seminar şi lucrări practice la forma de învăţământ de lungă şi scurtă
durată,
Evaluare: în cadrul activităţii didactice directe la toate formele de învăţământ (seminar, lucrări practice);
Elaborare materiale didactice.
Activităţi în cadrul temelor de cercetare prevăzute în planul intern.
Organizare şi participare conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Str. Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău.
Învăţământ superior.

Educaţie şi formare
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
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
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
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2015
Terapeut - terapia 3D a scoliozei
Terapia 3D a scoliozei
Asociața Colegiul Național al Kinetoterapeuților din România
Curs de perfecţionare
2015
Terapeut
Tenets Of Occupational Therapy Theory And Practice
Asociația Profesională de Terapie Ocupațional din România
Curs de perfecţionare
2015
Terapeut
Introduction to Neurodevelopmental (NDT) and Sensory Integration (SI) Therapies for the Child with
Multiple Special Needs
Asociația Profesională de Terapie Ocupațional din România
Curs de perfecţionare

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
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
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
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2013
Auditor în domeniul calităţii
Auditul/managementul calităţii
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Naţională „Carol I”
Curs de formare
2013
Manager de proiect
Managementul proiectelor
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Curs de perfecţionare
2013
Asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă - ID
Program de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă - ID
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TŰV Austria
Curs de formare
2013
Course on the use of creativity and occupational therapy
Artevelde University College Ghent, (Dworp) Belgium
Curs internaţional de perfecţionare
2012
Course on the use of creativity and occupational therapy
Artevelde University College Ghent, (Dworp) Belgium
Curs internaţional de perfecţionare
2009-2010
Specialist terapeut Vojta
Kinesiologia dezvoltării aplicată sugarilor, copiilor şi adolescenţilor cu tulburări de dezvoltare după dr.
V. Vojta,
Societatea Internaţională Vojta
Curs specializare terapeut Vojta
2010
Terapeut
Terapie manuală osteopatică;

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

organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii în colaborare cu Haute Ecole de
Santé - Genève, Elvetia.
curs specializare
2004 – 2009
Diploma de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport
Stimularea senzorio-motorie – sursă de optimizare a comunicării verbale şi nonverbale la copiii autişti
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
Studii de doctorat / Învăţământ superior
2008
Terapeut
Manipulări cervicale şi toracale Cyriax
ETGOM CYRIAX, preşedinte Steven De Coninck
Curs de formare
2008
Terapeut
Manipulări lombare Cyriax
ETGOM CYRIAX, preşedinte Steven De Coninck
Curs de formare
2008
Terapeut
Examenul practic şi reeducarea hemiplegicului
Curs organizat prin Universitatea Bacău, Ecole du Centre Hospitalier Universitaire du Grenoble –
Franţa, realizat de kinetoterapeut Stephanie Bernelle
Curs de formare
2008
Terapeut
Rolul integrării senzoriale la copilul cu autism
Sensory Integration Network UK, Bournmouth, Anglia
Curs de specializare
2003 – 2008

Calificarea / diploma obţinută

Terapeut ocupaţional

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Terapie Ocupaţională
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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
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
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
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Universitatea de Vest Timişoara
Studii aprofundate postuniversitare Internaţionale / Învăţământ superior.
2003
Terapeut
Tehnici miotensive
Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa
Curs postuniversitar
2004
Terapeut
Manipulări articulare
Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa
Curs postuniversitar
2002-2004
Diploma de masterat
Recuperarea sechelele posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat
Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Cursuri masterat / Învăţământ superior
2002
„Kinetoterapia în pediatrie” şi „Kinetoterapia în afecţiuni respiratorii”
Universitatea „Joseph Fourier”, Institut Universitaire Professionel Sante Kinesitherapie – Sport,
Grenoble, Franţa, în colaborare cu Catedra de Kinetoterapie din Universitatea din Bacău
Cursuri de perfecţionare
2002
„Fenomenele violenţei personale, familiale, sociale”
Susţinut de formator, psihoterapeut EAP Aime Hoffbeck
Stagiu de formare în somatoterapie
2002
„Terapia ocupaţională la persoanele cu handicap neuromotor”
Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, în colaborare cu dna. Jane Moseley, specialist în terapie
ocupaţională din Marea Britanie
Cursuri de perfecţionare

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

1998 – 2002
Kinetoterapeut
Licenţiată / Educaţie fizică şi sport, specializarea Kinetoterapie
Universitatea din Bacău - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Studii de licenţă / Învăţământ superior
2001
Stagii clinice
Centrului Spitalices Universitar, MKCS – student Socrates, Institutul de Masso-Kinesitherapie Dijon,
Frana,
Cursuri universitare
1991 – 1995
Diploma de bacalaureat.
Liceul cu Program Sportiv Botoşani;
Învăţământ liceal.
Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză

C2

C2

C2

C2

C1

Limba Franceză

B2

B2

B2

B2

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Abilități de comunicare verbală si nonverbală. Abilitatea de a lucra în echipă. Empatie
Capacitatea de a organiza si coordona colective profesionale si echipe de cercetare, capacitatea de
elabora strategii pe termen lung, mediu si scurt, aptitudinea de a asuma inițiative, responsabilități,
aptitudinea de implicare.
Abilități de utilizare a aparaturii elctronice în procesul didactic.
Competenţe si cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Windows, Microsoft Office: Word, Excel,
Outlook, PowerPoint
Deţin permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe:

Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin – Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
- Conf. univ. dr. Mârza Dănilă Dănuţ Nicu – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
- Conf. univ. dr. Alexe Dan, Director Departament Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională - F.S.M.S.S.
Bacău

Pagina 6/10 Curriculum vitae
Rata Marinela

Membru asociații stiintifice/profesionale
Membră fondator şi Vicepreşedinte a „Asociaţiei Profesionale a Terapeuţilor Ocupaţionali din
România”
Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România din 2000
Membră a Asociaţiei de Alegeziologie din România din 2005
Membră a European College of Sport Science 2006-2009
Membră a Sensory Integration Network din 2011
Membră în Federatia Internationalã de Educatie Fizicã din 2012
Membră în Asociaţia Kinetoterapeuţilor Bacău
Premii obținute sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice
Locul I la Simpozionul Naţional „Olimpiada Tinerilor Doctoranzi” pentru proiectul cu tema „Stimularea
senzorio-motrică – sursă de optimizare a comunicării verbale şi nonverbale la copii autişti”, Piteşti
4.03.2007,
Locul I la Conferinţa Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în
contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” pentru lucrarea cu titlu „Studiu comparativ
privind manifestarea aptitudinilor creatoare la studenţii de anul I şi III educaţie fizică şi sport”, Bacău,
27-28.05.2011
Locul I la Conferinţa Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în
contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” pentru lucrarea cu titlu „Cercetări privind
modalităţi de conştientizare a populaţiei, privind excesul ponderal şi al obezităţii”, Bacău, 1215.11.2010
Locul I la Conferinţa Internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi sportului în
contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” pentru lucrarea cu titlu „Studiu privind
cuantificarea aptitudinilor creative a studenţilor de anul I master şi copiilor de 10 ani”, Bacău, 1215.11.2010
Diplomă de onoare obţinută din partea Institut de Formation en Masso-Kinesitherapie de Dijon –
Franţa pentru „Validation cours et stage de mars à mai 2001” Dijon, Franţa, 23.01.2002
În perioada 2001-2014 am publicat peste 80 lucrări în revistele de specialitate sau volumele unor sesiuni
internaţionale sau naţionale, 3 cărţi de specialitate şi una cu teste de admitere, 4 cursuri pentru studiile
de licenţă şi masterat, 1 curs pentru studenţii programelor de studii cu frecvenţă redusă, 1 caiet de
lucrări practice şi 1n articol capitol de carte
Membră în comitetul de organizare a Sesiunii Naţionale cu participare internaţională, competiţională,
de comunicări ştiinţifice studenţeşti ediţia a X-a, „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor
specialişti în domeniul Educaţie Fizică şi Sport”, Bacău, 26.04.2013
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Realizări şi perspective în domeniul
educaţiei fizice şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, Bacău, 910.11.2012
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Realizări şi perspective în domeniul
educaţiei fizice şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, Bacău, 2728.05.11.2011
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Realizări şi perspective în domeniul
educaţiei fizice şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, Bacău, 1215.11.2010
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Realizări şi perspective în domeniul
educaţiei fizice şi sportului în contextul învăţământului european”, Bacău, 06-07.11.2009
Membră în comitetul de organizare a Sesiunii Naţionale cu participare internaţională, de comunicări
ştiinţifice studenţeşti ediţia a VI-a, „Importanţa practicii kinetoterapeutice în formarea viitorilor
specialişti”, Bacău, 087.05.2009
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Strategii calitative pentru
perfecţionarea sistemului educaţional universitar în viziunea europeană”, Bacău, 28-29.11.2008
Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Domeniul Culturii Fizice şi sportului în
perspectiva integrării europene” BACĂU 3-4 Noiembrie 2006
Membră, partener în cadrul proiectului Community Based Mental Health, Nijmegen 16-23 March 2015
Coordonator și instructor al cursurilor Neurodevelopment treatment și Sensory integration, în
parteneriat cu APTOR, 15.02. – 28.02. 2015
Cadru didactic invitat în cadrul work-shop-ului – ”Erasmus + la început de drum”, in cadrul
conferinței”Realizări și perspective în domeniul educatiei fizice și sportului in contextul învățământului
european 21-22 Noiembrie 2014, Bacău, Romania.
Moderator și organizator al work-shop-ului – ”Parteneriatul terapeut-părinte - importanța acestuia în
succesul therapeutic”, in cadrul conferinței”Realizări și perspective în domeniul educatiei fizice și
sportului in contextul învățământului european 21-22 Noiembrie 2014, Bacău, Romania.
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Moderator și coordonator workshop „ Comunity Based Mental Health” în cadrul programelor Erasmus,
parteneri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, University College Arteveldehogeschool,
Ghent, Belgium, Oulu University of Applied Sciences, Finland, Provinciale Hogeschool Limburg
20.22.06.2014
Moderator și coordonator workshop „Inclusive Dance” partener: Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, University College Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium, în colaborare cu coregrafa Goele
Van Dijck din cadrul Institutului de Artă Grasto, Belgia, 6 october, 2014
Cadru didactic invitat pentru organizarea şi susţinerea de workshop-uri cu temele „Eu sunt altfel”,
„Acceptă-mă aşa cum sunt” la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău, în cadrul
Proiectului „O lume fără prejudecăţi”, 4.04.2013
Cadru didactic invitat pentru prestarea serviciilor de formare în cadrul workshop-ului „Terapia
ocupaţională pentru tinerii cu Sindromul Down”, organizat de Grup Informal Youth Dreams în cadrul
proiectului „Îmbracă-te în tinereţe” finanţat de Comisia Europeană prin acţiunea 1.2 Iniţiative ale
tinerilor, 24.01.2013, Bacău
Cadru didactic invitat pentru dezbaterile cu tema „Diabetul zaharat – o provocare în viaţa copilului”
organizate de către Asociaţia pentru Promovarea Dezvoltării Personale, în cadrul proiectului de artterapie „Rază de soare” finanţat de către Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România prin
Programul pentru Sănătatea Copiilor, 11.04.2012, Bacău
Moderator și coordonator workshop cu tema „Abordări creative în kinetoterapie și terapie
ocupațională” în cadrul Sesiunii naţionale cu participare internaţională a studenţilor, competiţională,
„CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN FORMAREA VIITORILOR SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT” Ediţia a IX-a 26 aprilie 2013
Moderator și coordonator workshop „Using ergonomics in OT practice” derulat la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu PHL Hasselt University College, Belgia, destinat
studenţilor de la terapie Ocupaţională, 25-28.06.2013
Moderator și coordonator workshop „Mental Health” în cadrul programelor Erasmus, prteneri:
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, University College Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium,
Oulu University of Applied Sciences, Finland, Provinciale Hogeschool Limburg 20.22.06.2013
Erasmus, parteneri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, University College
Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium, Oulu University of Applied Sciences, Finland, 17-21.06.2012
Moderator și coordonator workshop cu tema Perspective ale integrării absolvenţilor de terapie
ocupaţională pe piaţa muncii„ cu diferiţi specialişti în terapia ocupațională, în cadrul conferinţei de
deschidere a proiectului european TEORO, POSDRU/86/1.2/S/63545, Bacău, 15-16 noiembrie 2010
Moderator și coordonator workshop „Factori socio -economici. Perspectivele absorbţiei pe piaţa
muncii – dezbateri studenţi în terapia ocupațională în cadrul conferinţei de deschidere a proiectului
TEORO, Bacău, 15-16 noiembrie 2010
Moderator și coordonator workshop în cadrul cercului pedagogic de logopedie cu tema: „Stimularea
senzorio-motorie-modalitate de intervenţie la copilul autist”, 23 ianuarie 2009
Moderator și coordonator workshop cu tema: „Perspective integrative în terapia tulburărilor de
spectru autist”, moderator Raţă Marinela, parteneri Universitatea din Bacau, FSMSS, Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Bacău, Cercul Pedagogic al Profesorilor TTL, 23 ianuarie, 2009, 9h-16h
Moderator și coordonator workshop cu tema „Autismul – o nouă provocare pentru specialiștii
domeniului”, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Strategii calitative pentru perfecţionarea sistemului
educaţional universitar în viziunea europeană”, Bacău, 28-29.11.2008
Evaluarea lucrărilor pentru publicarea în revista „Jurnal of Engineering Studies and Research”, 2
lucrări evaluate în 2011 şi 2012
Referent ştiinţific la cursul pentru studii universitare de licenţă „Neurofiziologie”, autor Dobreci DanielLucian, 2014, ISBN: 978-606-527-344-3
Referent ştiinţific la cursul pentru studii universitare de licenţă „Fiziologie generală”, autor Dobreci
Daniel-Lucian, 2014, ISBN: 978-606-527-342-9
Am îndrumat în perioada 2002-2015, lucrări de diplomă, licenţă/disertaţie a studenţilor de la
specializările Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională, Kinetoterapie în educare şi
reeducare funcţională
Membru / coordonator centre de cercetare, grupuri de cercetare
Coordonator activităţi studenţeşti desfăşurate cu ocazia manifestărilor de „Ziua internaţională a
persoanei cu handicap”, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Bacău, 2012
Coordonator activităţi studenţeşti desfăşurate cu ocazia manifestărilor de „Ziua mondială a terapiei
ocupaționale”, Bacău, noiembrie 2014și 2015
2007 – 2008 organizarea cercurilor studenţeşti, cu colaborare internaţională:
1. Practice Parameter: Screening and Diagnosis of Autism
2. Exploring the Sensory Experiences of Children with Autism
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2007 – 2008 organizarea cercurilor studenţeşti, cu colaborare internă:
1. Consideraţii generale privind autismul
2. Elemente introductive in problematica copilul cu autism
3. Rolul părintelui în viaţa copilului cu autism
4. Comportamentul preşcolarului între normalitate şi patologic
2008 – 2009 organizarea cercurilor studenţeşti, cu colaborare internă:
1. Explorarea senzorială a autistului în vederea creşterii nivelului funcţional
Stagii de predare, activitate ERASMUS
Coordonator program ERASMUS - University School of Physical Education in Wroclaw, Polonia,
(Kinetoterapie)
Coordonator program ERASMUS – Artevelde University College of Gent, Belgia, (Terapie
ocupaţională)
Coordonator program ERASMUS – Oulu University of Applied Sciences, Finlanda (Kinetoterapie şi
Terapie ocupaţională)
Coordonator program ERASMUS – University Angel Kunchev of Ruse, Bulgaria, (Kinetoterapie)
Coordonator Intensive Programme - Erasmus - Community based in Mental Health, ICHCI – 4
organizat de HAN University Nijmegen - Olanda
Coordonator Intensive Programme - Erasmus - Active Aging Health, ICHCI – 5, organizat de School of
Health care Studies, Rotterdam University of Applied Sciences – Olanda
Membru / director de proiecte, granturi
2010-2013 TEORO- Terapia Ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi
tehnologie asistivă- specializări universitare europene, nou introduse in România, pentru o societate
bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse, Expert dezvoltare curriculum şi material didactic,
POSDRU/86/1.2/S/63545
2010 Alternative pentru un stil de viaţă sănătos, Membru echipă proiect, Facultatea de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (nr. 1035/2010) în colaborare cu Arena Club Fitness Bacău
2007-2008, Studiu privind creşterea nivelului funcţional al copilului autist, prin folosirea exerciţiului fizic
ca mijloc de stimulare senzorio-motrică, Membru, Grant CNCSIS, 1231/2007
2006, Modele de proiectare curiculară pentru educaţia fizică adaptată şi inclusivă, Membru
Grant Nr. 189/2006, cu finanţare CNCSIS , din 2006, ANEFS Bucureşti
2005, Evaluarea funcţională neuromioartrokinetică a sportivilor, în scop profilactic şi de tratare a
traumatismelor, Membru, FŞMSS -Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bacău, 2005
2004-2005, Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac-canoe, Membru
Proiect de cercetare cu contract de colaborare între Federaţia Română de Kqaiac-Canoe (nr,
180/20.08.2004) şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Bacău (nr.159/20.08.2004)
2004, Investigarea potenţialului biomotric şi a atitudinilor de postură al populaţiei şcolare a judeţului
Bacău, Membru, Proiect de dezvoltare cercetare încheiat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi
Inspectoratul Şcolar Bacău, prin decizia nr. 376/17.03.2004
2003, Cercetarea calităţii vieţii la personale de vârsta a treia, Membru, Proiectul Leonardo Da Vinci
„Scality / Leaqual în cadrul componentei finanţare din 2003, coordonat de Organizaţia „Passeport
Internaţional”, Franţa cu Proiect FR/03/C/F/RF – 91101, 2003, Director de program şi coordonator
Conf. Univ. dr. Gabriela Raveica
Alte activităţi relevante
Am participat la elaborarea dosarului de autoevaluare pentru autorizarea provizorie a programului de
studiu „Kinetoterapie şi motricitate specială – învăţământ cu frecvenţă redusă – 2008
Am participat la elaborarea dosarului de autoevaluare pentru acreditarea a programului de studiu
„Kinetoterapie şi motricitate specială – învăţământ cu frecvenţă redusă – 2013
Am participat la elaborarea dosarului de autoevaluare pentru acreditarea a programului de studiu
„Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională” – studii de masterat - 2013
Membră în comisiile de lic si masterat 2014-20015
Membră în comisia de lucru pentru întocmirea, elaborarea şi modificarea planurilor de învăţământ
pentru programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (IF/IFR); Kinetoterapia în educarea
şi reeducarea funcţională (IF); Terapie ocupaţională; 20014, 20015
Membră în comisia de lucru pentru întocmirea, elaborarea şi modificarea planurilor de învăţământ
pentru programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (IF/IFR); Kinetoterapia în educarea
şi reeducarea funcţională (IF); Terapie ocupaţională; decizia nr. 03/24.07.2012
Membră în comisia de admitere la studii universitare de licenţă – domeniul de licenţă Kinetoterapie
sesiunea 2012, decizia Nr. 04/ 27.07.2012
Membră în comisia de admitere la studii universitare de licenţă – domeniul de licenţă Psihologie
sesiunea 2012, decizia Nr. 05/ 27.07.2012
Membră evaluator în cadrul concursului de admitere sesiunea iulie-august 2013 pentru proba a II-a
Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive – Test grilă Biologie, la studii universitare de
licenţă – domeniul de licenţă Kinetoterapie, decizia Nr.06/24.07.2013
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Membră evaluator în cadrul concursului de admitere sesiunea iulie-august 2013 pentru Proba de
testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive – Interviu aptitudinal-motivaţional, la studii universitare
de licenţă – domeniul de licenţă Psihologie, decizia Nr.08/26.07.2013
Membră în comisia de finalizare a studiilor universitare de licenţă, programul de studii: Kinetoterapie
şi motricitate specială, decizia: Nr. 383/01.06.2012
Membră în comisia de finalizare a studiilor universitare de licenţă, programul de studii: Kinetoterapie
şi motricitate specială, decizia: Nr. 271/24.05.2013
Membră în comisia de evaluare finală la cursul de specialitate „3D UC – Ajustarea în 3 dimensiuni a
coloanei cervicale superioare”, decizia Nr. 463/30.07.2012
Preşedinte al Comisiei de evaluare a competenţelor din cadrul programului de iniţiere pentru ocupaţia
„Tehnician masor” COR 3226.3.1, din 2008-2009
2008- Membră a Comisiei de promovare a imaginii universităţii
2008-2009 Membră în Biroul Catedrei de Kinetoterapie
2007- 2009 - Dotarea, amenajarea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ prin crearea camerei
senzoriale, achiziţionarea de teste şi cărţi de specialitate
Îndrumător de an – generaţiile: 2006-2009 Kinetoterapie şi motricitate specială; 2010-2013 Terapie
ocupaţională, 2013-2016 Terapie ocupaţională, KERF 2014-2016
Activitatea editoriala
Cărţi şi capitole în cărţi: 9
Articole în extenso, publicate în reviste: 45
Publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe: 9
Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice: 28
Proiecte de cercetare / dezvoltare interne și internaționale: 9

Anexe Lista cu lucrări/activități reprezentative
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conf. univ. dr. Marinela RAŢĂ

