Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

RAVEICA GABRIELA
Bl. 36B, ap. 26, Str. Energiei, 600240, Bacău, România

Telefon(oane)

0234524631

Fax(uri)

0234545753

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

Mobil:

0745653008

gabriela.raveica@ub.ro, gabrielaraveica@yahoo.com
Română
30.08.1964
Feminin

Locul de muncă vizat / Conferențiar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

-

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Numele şi adresa angajatorului

-

Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

conferențiar universitar doctor, titular al Departamentului de Kinetoterapie și Terapie
ocupațională,
responsabil program de studii Terapie ocupațională
activități didactice (predare, formare), de cercetare și publicistică în cadrul programelor de
studii: terapie ocupațională, kinetoterapie și motricitate specială
elaborarea și revizuirea curriculei pentru programul de Terapie ocupațională, nivel licență, 3 ani,
180 ECTS;
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie și terapie ocupațională, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, tel/fax: 0234545753 www.ub.ro , rector@ub.ro
activităţi didactice, activităţi de cercetare, activitate publicistică

Perioada

-

2013 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

-

Medic centru

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Servicii medicale

Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

1

2007- prezent

DGASPC Bacău, Centrul pentru persoane vârstnice Răchitoasa
Servicii de protecție a copilului și asistență socială – servicii de sănătate

Perioada

-

2010 - 2015

Funcţia sau postul ocupat

-

Manager proiect TEORO – POSDRU/86/1.2/S/63545 – implementarea terapiei ocupaționale în
România Membru al Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău;

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Management de proiect pentru elaborarea și revizuirea curriculei naționale de terapie
ocupațională, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia și European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE); sprijin și
expertiză în elaborarea dosarelor de autoevaluare ARACIS
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Numele şi adresa angajatorului

-

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada

-

2008 – martie 2012 –

Funcţia sau postul ocupat

-

Prorector cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti al Universităţii din Bacău

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

elaborare/fundamentare strategii privind programele de studii universitare LMD, elaborare/
fundmentare strategii de parteneriat cu studenţii, coordonare activitatea de management al
sistemului ECTS, coordonare activităţi de elaborare a politicilor de dezvoltare a programelor de
studii, elaborare reglementări privind curricula în cadrul Comisiei de învățământ a Senatului

Numele şi adresa angajatorului

-

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie și terapie ocupațională, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, tel/fax: 0234545753 www.ub.ro , rector@ub.ro
Conducere academică nivel superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada

-

2010 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

-

Evaluator ARACIS, domeniul Psihologie

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Evaluare de specialitate programe de studii universitare

Numele şi adresa angajatorului

-

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, str. Schitu
Măgureanu
asigurarea calității în învățământul superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada

-

2009 – 2011

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Expert TS DOCIS, domeniul Psihologie, calificarea Terapie ocupațională
activitate de elaborare și validare a Grilei 1L de competențe pentru calificarea terapie
ocupațională în Consorțiul național pentru domeniul Psihologie
dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCIS)
Agenția Națională pentru Calificări (ANCS), P-ta Valter Mărăcineanu, București
elaborarea Grilei 1 competențe pentru calificarea de terapeut ocupațional

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 -

2

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie și terapie ocupațională, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, tel/fax: 0234545753 www.ub.ro , rector@ub.ro
Management proiect fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor umane
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2005- 2008
Şef Catedră Kinetoterapie, membru Consiliu Profesoral Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii
elaborare/fundamentare strategii privind programele de studii universitare LMD, elaborare/
fundmentare strategii de parteneriat cu studenţii la nivel de compartiment, coordonare activităţi
de elaborare a politicilor de dezvoltare a programelor de studii la nivel de compartiment, membru
al Consiliului Facultății
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie și terapie ocupațională, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, tel/fax: 0234545753 www.ub.ro , rector@ub.ro
conducere academică nivel de compartiment
2002 – 2004
Responsabil Departament Studii Postuniversitare, Compartiment Kinetoterapie
Coordonare activități postuniversitare, elaborare strategii de dezvoltare
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie și terapie ocupațională, Calea Mărăşeşti, nr. 157,
cod 600115, tel/fax: 0234545753 www.ub.ro , rector@ub.ro
conducere academică nivel de compartiment
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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 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

2002 – 2006
Coordonator regional Proiect Joint Action (Socrates, Leonardo, Youth) 113161-JA-1-2003-1-NLJOINT CALL-INDI, Facilitation and Participation of Young Persons with Disabilities in an
Enlarged Europe
elaborare curriculă și implementarea terapiei ocupaționale în România, Bulgaria și Ungaria
European Network of Occupational Therapy Higher Education
strategii pentru învățământul superior
1997 – 2007
lector univ.
activități didactice (predare, formare), de cercetare și publicistică în cadrul programului de studii
kinetoterapie și motricitate specială
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
activităţi didactice, activităţi de cercetare, activitate publicistică
1995 – 1997
asistent univ.
activități didactice (predare, formare), de cercetare și publicistică în cadrul programului de studii
kinetoterapie și motricitate specială
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
activităţi didactice, activităţi de cercetare, activitate publicistică

Educaţie şi formare
Perioada

-

1999 – 2005 – studii de doctorat în Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.
Popa” din Iaşi
20 iulie 2005 – susţinerea tezei de doctorat – confirmare 7.08.2006 prin OM nr. 4871

Calificarea / diploma obţinută

-

diploma de doctor în medicină;

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

farmacologie și farmacoterapie
cercetare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

-

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T. Popa” Iaşi
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
European Network of Occupational Therapy Higher Education – ENOTHE
Universite Joseph Fourier, Franța
Universite Libre de Bruxelles, Belgia

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

-

studii doctorale – clasificarea naţională
ciclul 2 de învăţământ, nivel 6, cod 72/76 – CISE

Perioada

-

1998 – cursuri postuniversitare de zi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
profil EFS, Specializarea Kinetoterapie
2003 – 2006 training Internaţional de Terapie Ocupaţională
1984 – 1990 – studii universitare de medicină, obţinerea titlului de Doctor – medic
1979 – 1983 – Liceul Industrial nr. 4, profil matematică fizică, Oneşti, Jud. Bacău
1972 – 1979 – Şcoala Generală nr. 9, Oneşti, Jud. Bacău
Formare postuniversitară relevantă:
curs de formare în managementul calităţii – SMQ- 2007,
coordonator regional şi coparticipant cursuri internaţionale postuniversitare de terapie
ocupaţională – proiect Joint Action no. 113161-JA-1-2003,
training profesional – Terapia ocupaţională la persoanele cu handicap neuromotor – 17 18.04.2002,
curs postuniversitar de Tehnici miotensive – Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre
Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa, 2004
curs postuniversitar de Biomecanică –Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier
Universitaire du Grenoble – Franţa – 2004,
curs de training profesional în evaluarea copiilor cu sdr. Down – 2006,
curs postuniversitar de formare a formatorilor „Implementarea algeziologiei în învăţământul
superior” – UMF Iaşi, avizat de Colegiul Medicilor din Iaşi, 2002,
curs intensiv de specializare Socrates - Drenaj limfatic manual, metoda Leduc, 1999

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Calificarea / diploma obţinută

- certificate de absolvire; certificate de formator/training; diploma de doctor-medic; diploma de
bacalaureat;

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

- competențe de predare în domeniul kinetoterapiei și terapiei ocupaționale; competențe de
practicare a medicinei generale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; ENOTHE; UMF ”Gr.T.Popa” Iaşi, Facultatea de
Medicină, Specializarea Medicină Generală, Universite Joseph Fourier – Ecole du Centre Hospitalier
Universitaire du Grenoble , Universitatea Liberă din Bruxelles

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

- studii universitare de licență, ciclul 1, nivel 5 CISE

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe: competenţe specifice predării disciplinelor specializării de terapie ocupaţională şi
kinetoterapie dobândite prin formare profesională şi/sau context profesional

Competenţe şi aptitudini organizatorice - leadership; spirit organizatoric; experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei dobândite
prin formare profesională şi/sau context profesional
Competenţe şi aptitudini de utilizare a o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); cunoştinţe
calculatorului elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™, PhotoShop™) dobândite prin
context profesional
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Data,

Categoria B
Apartenenţa la societăţi ştiinţifice în cadrul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice
- Reprezentant pentru România în European Network of Occupational Therapy in Higher Education;
- Vicepreşedinte Asociaţia de Algeziologie din România ;
- Reprezentant pentru România în European Network of Physiotherapy in Higher Education;
- Membru delegat în Consiliul European de Terapie Ocupaţională (COTEC);
- Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România;
- Membru al Societăţii de Medicină Fizică şi Recuperare din România;
- Membru Sensory Integration Network, UK& Ireland.
Activităţi care atestă aptitudinile şi competenţele sociale şi organizatorice relevante pentru postul vizat
- Expert TS proiect DOCIS
- Expert evaluator ARACIS – 2010 – prezent
- Expert evaluator CNCSIS – 2008 – 2013
- Coordonator programe Socrates/ Erasmus – perioada 1998 – până în prezent

Semnătura,

Conf. univ. dr. med.
RAVEICA GABRIELA
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