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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume CRĂCIUN, IOANA MELANIA 

Adresă(e) str. 69,nr. 46, cod poştal 437345, Tăuții Măgherăuș, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0740864080  

E-mail(uri) ioanamelania_craciun@!yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 29,Octombrie 1974 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare la orele de lucrări practice la disciplina Atletism și Metodica antrenamentului pe ramură de sport 
- Atletism 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație - învățământ 
  

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare la orele de lucrări practice la disciplina Atletism și Metodica antrenamentului pe ramură de sport 
- Atletism 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație - învățământ 
  

Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor debutant educație fizică și sport 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare la orele de lucrări practice la disciplina Atletism și Metodica antrenamentului pe ramură de sport 
- Atletism 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu program sportiv – Club sportiv școlar Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație - învățământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterat Management în administrație, instituții de credit și societăți comerciale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Bogdan-Vodă” din Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5A 

  

Perioada 1993-1997 
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Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Educație Fizică și Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului, Pedagogie, Psihologie, Anatomie, Fiziologie, Atletism, 
Gimnastică,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

  

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Disciplinele obligatorii din curriculum-ul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul cu program sportiv – Club sportiv școlar Baia Mare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) români 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, abilităţi de a lucra in echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de a organiza manifestări culturale, sportive sau științifice şi de a conduce grupuri sau structuri 
profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor word, power point, excel, utilizare internet. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Antrenor atletism 
Arbitru atletism 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Alte informații Campioană Balcanică de Juniori I  - aruncarea greutății - 1992 
Vicecampioană balcanică  de juniori I – aruncarea greutății – 1991 
Multiplă campioană națională atletism  - aruncarea greutății și discului – 1987-1993 
Componentă a lotului național de atletism a României  
Campioană națională de tineret atletism – aruncarea greutății 
Multiplă campioană națională universitară 1993-1997 

 


