Curriculum vitae
Date personale:
Nume/Prenume
E-mail
Funcţia şi locul de
muncă (universitatea,
facultatea, catedra)

RÁDULY-ZÖRGŐ CAROL
radulyzkaroly@gmail.com
Asistent universitar asociat, plata cu ora (educaţie fizică),
Universitatea Sapientia, Facultatea Ştiinţe şi Arte, Catedra de
Ştiinţa Mediului; Catedra de Cinematografie, fotografie, media;
Catedra de Relaţii internaţionale şi studii Europene; Catedra de
Drept.

Educaţie şi formare







2007 – Curs de perfecţionare profesională, Federaţia Română de atletism
1998 - Completare de studii, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Babeş
Bolyai Cluj-Napoca
1993 - Obţinerea categoriei a-I-a de antrenor
1987 – Curs cu titlul „La Solidarite Olympique” de atletism, în organizarea Comitetului
Olimpic Român şi a Comitetului Internaţional Olimpic
1981 - Obţinerea definitivării în învăţământ, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
1977 - Institutul de Educaţie Fizică si Sport, Facultatea de Educaţie Fizică Bucureşti,
Licenţă.

Experienţa profesională
 1981 – 2014 Clubul Sportiv „Universitatea” Cluj-Napoca, profesor antrenor
 1999 – 2002 Şcoala postliceală Arte şi Jurnalistică–profesor plata cu ora
 1990 – 1995 Liceul Teoretic Apaczai – profesor plata cu ora
 1978 – 1980 Clubul Sportiv Şcolar de Atletism Cluj-Napoca, prof. antrenor
Alte funcţii deţinute (nedidactice)
 2001 – 2014 membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Judeţene de Atletism
 1998 – 2000 profesor de educaţie fizică în cadrul programului pentru copii ale Fundaţiei
Agape
Limbi străine cunoscute
 Germană – înţelegere şi utilizare la niv. mediu
Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse)
 Seminarii
Domeniul de cercetare
 Dinamica efortului în cadrul activităţilor de educaţie fizică
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Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale
 2001 – 2014 membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Judeţene de Atletism Cluj
 2002 – 2008 membru în Colegiul antrenorilor de aruncări de lot naţional

2

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă
Educaţie fizică

Numele şi prenumele: RÁDULY-ZÖRGŐ CAROL
B. Cărti publicate
B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la edituri
recunoscute în străinătate.
B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri
recunoscute CNCSIS.
B3. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la alte edituri sau
pe plan local.
B4. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web.
B5. Capitole de cărţi publicate în străinătate
B6. Capitole de cărţi publicate în ţară
- Dinamica efortului specific la antrenamentul suliţaşelor din elita mondială în „Sport
si Performanţă” – editată de Centrul de Cercetări Sportive – 1983.
C. Lucrări ştiinţifice publicate
C1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI
C2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale
(indicaţi şi baza de date).
C3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (altele decât cele menţionate
anterior):
C4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (altele decât
cele din baze de date internaţionale):
C5. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste, altele decât cele menţionate anterior:
C6. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice:
- “Ghid practic privind aruncările din atletism”, prezentată la Academia de Vară
Bolyai, Miercurea-Ciuc, 1997.
E. Editare, coordonare de volumen
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I. Premii, distincţii
- 1973. – Obţinerea titlului de Maestru al Sportului
- 2009. - Diplomă de excelenţă pentru contribuţia deosebită adusă la promovarea şi
dezvoltarea atletismului românesc, al Federaţiei Române de Atletism
- 2010 – Diplomă de onoare pentru promovarea domeniului Educaţie Fizică şi Sport în
România – acordată de către Universitatea babeş-Bolyai , Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
- 2012 - Certificat de Excelenţă acordată de către Federaţia Română de Atletism
- 2014 - Diplomă de onoare acordată de către Clubul Sportiv Universitatea Cluj
K. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale
 1997 – Conferinţă internaţională a Intituţiilor superioare, Eger, Ungaria
 1995 – The European Athletic Coache’s Conference,Budapesta, Ungaria
L. Alte realizări semnificative:
- Ca antrenor:
 Mai multe titluri de campion naţional (fete, băieţi) la diferite categorii de vârstă între anii
1980-2014.
 Mai multe titluri de campion balcanic (juniori, seniori)
 Finalist la Campionatele Mondiale de Atletism 1993.
 Medaliat la Cupa Europei 1983.
 Medaliaţi la Campionatele naţionale şi Balcanice (seniori, juniori)
Profesor de educaţie fizică şi sport
Ráduly-Zörgő Carol

Data: 15. 09. 2019.
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