
Scrisoare de motivare a candidaturii pentru funcţia de 

membru în senatul Universităţii de Vest din Timişoara 

 

 În opinia mea, departamentul Educație fizică și sportivă din cadrul Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport necesită o reprezentare activă in cadrul senatului Universităţii de Vest 

din Timişoara. 

 Pregătirea mea profesională: absolvent al Facultăţii de Educație Fizică și Sport, angajat 

al Universității de Vest din Timișoara din 1999, sunt și am fost implicat în activitățile didactice, 

științifice și manageriale ale facultății, încă de la inceput. 

  Doresc prin funcția de membru in Senatul UVT să promovez: 

• dezvoltarea și actualizarea bazei materiale a universității la standarde actuale; 

• promovarea participării la stagii de pregatire și perfecționare profesională a 

tuturor cadrelor didactice; 

• promovarea imaginii Universităţii de Vest din Timişoara la nivel naţional şi 

internaţional prin menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor didactice și 

studențești cu universitățile din țară și străinătate; 

• crearea și menţinerea şi parteneriatelor dintre universitate și mediul 

preuniversitar; 

• susţinerea planurilor de dezvoltare academică sau de infrastructură ale 

Universităţii de Vest din Timişoara; 

• menţinerea standardelor de calitate profesională în UVT; 

• implicarea în promovarea unui dialog deschis şi transparenţă a acţiunilor 

decizionale în vederea menținerii valorilor democratice. 

 
  
 
 
 
               Timișoara, 
              14.11.2019 

 
   
 

Conf. univ. dr. Eugen Bota  
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INFORMAŢII PERSONALE Bota Eugen-Vasile 
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] 

  

 B.P. Haşdeu, nr. 8, Timişoara, Timiş  

+40-728-956391 

eugen.bota@e-uvt.ro 

Sexul masculin | Data naşterii 19/03/1972 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ an  

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]  

LOCUL DE MUNCA  
 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și 
Sport, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă  

2014-prezent Conferentiar universitar 
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Educaţie Fizică şi Sportivă Scrieţi  www.sport.uvt.ro 

▪ Predare cursuri şi lucrări practice de specialitate, activitate de cercetare ştiinţifică 

Tipul sau sectorul de activitate cadru didactic universitar  

2011-2014  Lector universitar  

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Educaţie Fizică şi Sportivă Scrieţi  www.sport.uvt.ro 

▪ Predare cursuri şi lucrări practice de specialitate, activitate de cercetare ştiinţifică 

Tipul sau sectorul de activitate cadru didactic universitar  

2009-2012 Lector universitar-Supervizor 
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Educaţie Fizică şi Sportivă Scrieţi  www.sport.uvt.ro 

Proiect POSDRU 60/2.1/S/33675 ‟Practica ta pentru educaţia viitorului‟ 
Tipul sau sectorul de activitate cadru didactic universitar 

 2001-2011 Asistent universitar  

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Educaţie Fizică şi Sportivă Scrieţi  www.sport.uvt.ro 

▪ Predare cursuri şi lucrări practice de specialitate, activitate de cercetare ştiinţifică 

Tipul sau sectorul de activitate cadru didactic universitar  

1998-2001  Preparator  universitar  

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Departamentul de 
Educaţie Fizică şi Sportivă Scrieţi  www.sport.uvt.ro 

▪ Predare lucrări practice de specialitate, activitate de cercetare ştiinţifică 

Tipul sau sectorul de activitate cadru didactic universitar  

2003-2010  Doctor în Educaţie Fizică şi Sport  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  

▪ Teoria antrenamentului sportiv, Metodologia cercetării  

22-23noiembrie 2013  Diplomă de participare la cursul ‟Trends and directions of scientific 
research in the field of sport science and physical education‟  

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  

▪ Orientarea cercetării spre domenii de interes actual 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

 

22-23noiembrie 2013 Diplomă departicipare la cursul ‟Implementation of physical activity 
type adventure in curricular and extracurricular programs‟ 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

▪ Managementul activităţilor extracurriculare  

22-23noiembrie 2013 Certificat de participare la Congresul  ‟Physical Education Sport and 
Health‟ 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

▪ Actualizarea cu domeniile de cercetare din domeniul EFS în România  

noiembrie 2012 Certificat de participare la Congresul  ‟Physical Education Sport and 
Health‟ 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

▪ Actualizarea cu domeniile de cercetare din domeniul EFS în România  

noiembrie 2010 Certificat de participare la Congresul  ‟50 de ani de istorie în 
educaţie, performanţă şi cercetare‟ 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea de Vest din Timişoara,  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

▪ Actualizarea cu domeniile de cercetare din domeniul EFS în România 

noiembrie 2009 Certificat de participare la Atelier ştiinţific ‟Minihandbal-drum spre 
performanţă‟ 

 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi Federaţia Română 
de Handbal 

 

.Abordări ştiinţifice şi de actualitate la instruirea juniorilor  

2003-2005  Master Management Sportiv  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea de Vest din Timişoara,  Facultatea de Ştiinţe Economice 

▪ Management sportiv, Psihologie comportamentala, Marketing in sport 

2002  Certificat de antrenor gradul 1  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Federaţia Italiană Giuoco Handball, Italia 

▪ Biologia copilului, Metodologie nu directive, Jocuri propedeutice  

1992-1996  Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport –specializarea Handbal  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea de Vest-Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

▪  

1986-1990  Muncitor calificat-Prelucrător prin aşchiere  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Liceul Industrial nr. 7 Baia-Mare 

▪  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

italiană C1 C1 C1 C1 C2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

engleză A1 A1 A1 A1 A2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 

Competenţe de comunicare  ▪ Abilităţi de comunicare dobîndite prin educaţie şi experienţă în domeniul: 

▪ Sportiv: în calitate de sportiv de performanţă şi component al echipelor de handbal de club (Minaur 
Baia-Mare, Universitatea Timişoara, Dinamo Bucureşti, Pallamano Mezzocorona) şi al Lotului 
Naţional al României  (Lotul Naţional de Juniori, Tineret şi Seniori); 

▪ Sportiv: în calitate de antrenor al echipelor: Universitatea Timișoara (handbal feminin), Politehnica 
Timișoara (handbal masculin), Naționala României de Tineret (handbal masculin); 

▪ Economico –administrativ  (2005-2007) în calitate de director administrativ  la Galeria Real  
Timișoara (al doile serviciu); 

▪ Învăţămînt: în calitate de cadru didactic în învăţămîntul universitar;  

▪ Învăţămînt:Coordonator al colectivului din Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă  din cadrul 
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în calitate de director de departament; 

▪ Învăţămînt :Coordonator al activităţii de practică a studenţilor în proietul POSDRU: Educaţia ta 
pentru viitor. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii fiind implicat in cadrul facultăţii în procesele de 
auditul calităţii, acreditare şi reactreditare a programelor de învăţământ, coordonare a programului de 
Educaţie Fizică-Curs General pe Universitate. 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor statistice Graph Pad Prisma 5 

Permis de conducere  ▪ B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

 

Autor şi coautor la un număr de 15 lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate. Autor a 2 cărţi în 
domeniu şi colaborator la o carte. 

Membru în poriectul POSDRU: Educaţia ta pentru viitor 

Membru în comisia de organizare a Conferinţei Internaţionale AIESEP 7-9 noiembrie 2014. 

 

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ Membru în comisiile de admitere, licenţă şi disertaţie ale facultăţii; 

▪ Membru în comisiile de promovare a gradelor didactice în învăţămînt; 

▪ recomandări de la locul de muncă; 

▪ publicaţii sau cercetări.  

▪ Se regăsesc în lista lucrărilor şi publicaţiilor anexate la dosar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie 

 

 Subsemnatul Eugen Bota, conferențiar univesitar în cadrul Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea de Vest din Timişoara, declar pe proprie 

răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al securității. 

 

 

 

 

 

                Timișoara, 

               14.11.2019 

 

Conf. univ. dr. Eugen Bota 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Bld. Vasile Pârvan nr.4 300223 

Tel.+40256592129/Fax +40256592207 


