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INFORMAŢII PERSONALE Hans-Eric Reitmayer  
 

  

  

                               

  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 
 

06/09/2017 - prezent 

 

 

 

 

 

 

                  21/11/2016-24/09/2017 

 

 

 

 

 

17/03/2016–17/09/2016 

 

Asistent Universitar  
 
Universitatea de Vest din Timișoara- Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Activități de predare lucrări practice studenților de la cursul general, lucrări practice la disciplina volei. 
curs practic schi, modul outdoor. 
Sector activitate: Învățământ 

 
Cadru didactic colaborator  
 
Universitatea de Vest din Timișoara- Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Activități de predare lucrări practice studenților de la cursul general, lucrări practice la disciplina volei. 
Sector activitate: Învățământ 
 

Instructor Fitness 

Arena Aquasport, Timisoara (România)  

Responsabilităţi: instruirea clienţilor cu programe de exerciţii eficiente in scopul dezvoltării fizice 
armonioase,scăderea in greutate, recreere, stare de bine şi relaxare. 

Sector de activitate: Educaţie/ Training 

10/2016–Prezent 

 

 

 

 

 

 

10/2014–07/2016 

Studii universitare de doctorat 

Universitatea Babeș Bolyai, Institutul de Studii Doctorale, Cluj-Napoca, România 
Specializarea Știința Sportului și Educației Fizice 
Titlul lucrării de doctorat: Profilaxia traumatismelor în voleiul de performanță. 
 
 

Studii universitare de master în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice 

 

 

 

 

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Timisoara (România)  

Specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă 
Titlul lucrării de disertaţie: Consideraţii privind factorii care influenţează performanţa în volei. 
Dintre disciplinele studiate: Metodica predării voleiului în şcoală, Metodica predării fotbalului în şcoală, 
Metodica predării gimnasticii în şcoală, Metodica predării handbalului în şcoală, Metodica predării 
baschetului în şcoală, Finanţare şi marketing în sport, Sportul pentru persoane cu nevoi speciale, 
Metode şi tehnici de cercetare în domeniul activităţilor motrice, Pregătire fizică în jocuri sportive, 
Doping, Aprofundare într-o ramură de sport-Volei. 

10/2014–07/2015 Certificat de absolvire, Nivelul II  

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

2015–12/12/2015 
 

Certificat de acreditare  

Fitness Scandinavia, Timişoara (România)  

Certificat instructor fitness 

10/2013–07/2014 Certificat de absolvire, Nivelul I  

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

10/2011–07/2014 Studii universitare de licenţă în Educaţie Fizică şi Sport  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică si Sport, Timişoara (România)  

Specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă 

Titlul lucrării de licenţă: Consideraţii privind eficientizarea loviturii de atac în voleiul modern. 

Dintre disciplinele studiate: Anatomie, Biomecanică, Masaj, Fziologie, Kinetoterapia deficienţelor fizice 
funcţionale, Metodologia cercetării, Metode de evaluare somato-funcţională, Kinetologie, Gimnastică, 
Atletism, Nataţie-tehnică şi metodică, Volei, Baschet, Handbal, Schi, Scrimă, Rugby, Teoria 
antrenamentului sportiv, Fiziologia efortului. 

09/2007–07/2011 Dipomă de Bacalaureat  

Liceul Bănăţean, Oţelu Roşu (România)  

Specializarea Matematică Informatică 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Competente Lingvistice B2  

franceză A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  Bune abilităti de comunicare cu clienţii dobândite în urma experienţei mele ca instuctor de fitness 

Abilitaţi de interacţiune cu elevii ca urmare a practicii pedagogice în şcoli şi licee şi a practicii de 
antrenor sportiv 

Abilități de interacțiune cu studenții ca urmare a experienței dobandite ca profesor extern în cadrul 
Facultății de Educație Fizică și Sport și ca decan de an în perioada 2017-2019. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului Educaţie Fizice şi Sport. 

Competențe organizationale dobandite ca membru organizator al finale Campionatului Național 
Universitar de Volei Masculin. 

Competenţe de cercetare 

 

 

 

Capacitatea de organizare a procesului de cercetare științifică în funcție de obiectivele stabilite, 
capacitatea de a realiza protocoale de culegere și de analiză a datelor științifice în funcție de resursele 
și echipamentele disponibile, capacitatea de a construi argumente științifice și de a valida rezultatele 
cercetării, de a elabora un material științific coerent (articol) – competențe dobândite prin elaborarea 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 

 

Competenţe profesionale 

unor publicații științifice. 

 

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 
interdisciplinară, organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 
interdisciplinar, evaluare a creşterii şi dezvoltarii fizice şi a calităţii motricităţii potrivit 
cerinţelor/obiectivelor specifice educaţiei fizice şi sportive, evaluarea nivelului de pregătire a 
practicanţilor de educaţie fizică şi sport, descrierea şi demonstrarea sistemelor de pregătire a 
practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport ca rezultat al învăţării asigrate de prin programul de 
studii 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Certificat Competenţe Digitale  

Permis de conducere  B 

Distincţii Diplomă Student Eminent pentru rezultate excepţionale în activitatea universitară acordată de 
Asociaţia Orizonturi Universitare, anul 2012 

Premiul de Excelență al Municipiului Timișoara pentru obținerea de rezultate deosebite în activitatea 
universitară, 2012 

Diploma "Ion Ţiriac" pentru rezultate excepţiolane în activitatea sportivă şi universitară acordată de 
Asociaţia Orizonturi Universitare, anul 2013 

Locul III, Campionatul Naţional Universitar de Beachvolley, Alba Iulia, anul 2016 

Locul I, Campionatul Național Universitar de Volei Masculin, Timișoara, 2019 

Cursuri Cursul de Actualităţi în Resuscitare Cardio-Respiratorie 

Publicaţii Reitmayer H.E., Grădinaru S., 2016. Considerations regarding the optimisation of the spike in modern 
volleyball. Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal, Timişoara,vol 9 issue16 p 40-44   
DOI: 10.1515/tperj -2016-0006  

Grădinaru S., Reitmayer H.E., 2017. Studiu asupra relațiilor interpersonale în cadrul echipei de volei 
masculin CSU UVT. Analele Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, 

Strava C.C., Reitmayer H.E., Rusu A.M., 2016.  Impact of a 3 weeks break on amateur volleyball 
players physical performance Volumul Conferinței Internaționale a Consorțiului Universitaria "Educație 
pentru sănătate și performanță", Cluj-Napoca 

Reitmayer H.E., 2017. In seasonal body composition and jump performance variation in a second 
league male volleyball team.  Timişoara Physical Education and Rehabilitation Journal, Timişoara, vol 
10 issue 18 ISSN 2065-0574 

Reitmayer H.E., 2017. A review on volleyball injuries.  Timişoara Physical Education and 
Rehabilitation Journal, Timişoara, vol 10 issue 19  ISSN 2065-0574  

Arseni, N; Reitmayer, H.E. 2019.  Body mass index and quality of life among students aged nineteen 
to twenty-two years. Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal; Timisoara Vol. 12, Vol. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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22,: 13-17. DOI:10.2478/tperj-2019-000 

Sport practicat Component al echipei de volei CSU Universitatea de Vest Timişoara , divizia A1,  pe postul de trăgător 
universal, perioada 2011-prezent 



Scrisoare de motivare a candidaturii 

 

 Subsemnatul, Hans-Eric REITMAYER, în prezent angajat pe postul de asistent universitar 

în cadrul departamentului de Educaţie Fizică şi Sportivă din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport din Universitatea de Vest Timişoara doresc să candidez pe poziţia de consilier al Facultății de 

Educaţie Fizică şi Sport. 

 Animat de dorinţa de a reuşi, de ambiţie, tenacitate şi optimism, supun atenţiei dvs. 

candidatura mea în vederea obţinerii poziţiei de consilier al departamentului. Sunt o persoană 

dinamică, responsabilă, hotărâtă, cu aptitudini foarte bune de comunicare dobândite în experienţa 

mea, ce urmăreşte perfecţionarea profesională. Îmi doresc să am şansa să îmi pun în evidenţă 

capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi 

scopurile urmărite, cât şi pentru dezvoltarea carierei mele. În ultimii ani m-am implicat activ în 

toate proiectele desfășurate de facultate, coordonând o parte dintre acestea cum ar fi organizarea 

evenimentelor „UniSportVest”, „Campionatul Național Universitar de volei masculin”, pentru 

promovarea imaginii şi a activităţilor desfăşurate în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 

implicarea în organizarea evenimentelor pentru promovarea programelor de studii universitare şi 

postuniversitare, „Porțile deschise ale UVT”, „West Summer University” implicarea continuă în 

participarea cu studenţii la cât mai multe competiţii sportive universitare, participarea şi 

organizarea de seminarii ştiinţifice ale facultăţii „FEFSTIM”, în care să se prezinte cele mai noi 

preocupări ale cadrelor didactice în domeniul cercetării, precum şi unele lucrări cu caracter 

inovator, formarea unei echipe care să conceapă materialele de marketing pentru a ajuta la 

promovarea facultăţii, etc.. De asemenea sunt membru component al echipei de volei masculin a 

clubului CSU-UVT și în paralel, îmi aduc aportul în activitatea organizatorică din cadrul acestei 

secții. În tot acest timp am învăţat multe despre structura organizatorică a departamentului şi 

membrii săi și oportunitățile pe care le oferă. 

 Aş fi bucuros să continui proiectele de succes ale facultăţii, dar şi să vin cu altele noi, 

proiecte care să vină în întâmpinarea nevoilor studenţilor şi cadrelor didactice din Universitate, 

ajutând la îndeplinirea obiectivelor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. 

 Motivez opţiunea de a candida pentru asigurarea continuităţii în atingerea obiectivelor la 

nivelul facultăţii, experienţa dobândită şi convingerea că potenţialul didactic şi de cercetare se 

ridică la nivelul cerinţelor facultăţii şi va asigura o consistenţă evoluţiilor viitoare, capabilitate, 

competenţă, ataşament faţă de instituţie şi catedră, provocările la care este necesar să fac faţă date 

fiind schimbările de la nivelul procesului didactic şi cel al cercetării ştiinţifice în vederea alinierii la 

noua arhitectură a sistemului european de învăţământ. 

 Acesta este motivul pentru care îmi permit să apreciez că dorinţa mea de afirmare, 

entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea şi pasiunea mea pentru reuşită totală sunt numai câteva din 

trăsăturile pe care voi fi onorat să le pun la dispoziţia unei echipe puternice şi dinamice. 

 

 

 

10.10.2019                                                                              Hans-Eric REITMAYER  



 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţie 

 

 

 

Subsemnatul Reitmayer Hans-Eric, asistent universitar în cadrul Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport, departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara, declar pe propria răspundere că nu am fost 

lucrător sau colaborator al securităţii. 

 

 

 

 

 

 

Timișoara, 

12.11.2019 

Asist.univ.drd. Reitmayer Hans-Eric 

 

 

 

 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Bld. Vasile Pârvan nr.4 300223 

Tel.+40256592129/Fax +40256592207 


