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Prin prisma programului managerial propus la inceperea mandatului de decan incerc sa prezint activitatea 

pe aceasta perioada. 

1. Din punct de vedere al activităţii didactice au fost reactualizate sau completate, planurile de învăţământ la 

programele de licenţă si masterat  „Educaţie fizică şi sportivă, conform noilor standarde elaborate de ARACIS, iar 

planul de învăţământ la specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala a fost modificat conform noului domeniu 

de licenţă „Kinetoterapie”, absolvenţii primind titlul de „licenţiat în kinetoterapie”. 

2.Au fost întocmite si actualizate fişele disciplinelor conform noilor denumiri din standardele ARACIS;  

3. Au fost editate noi cărţi şi cursuri pentru studenţi, pentru cei de la programele de licenţă Educaţie fizică şi sportivă 

si Kinetoterapie si motricitate speciala.  

4. Din punct de vedere al personalului didactic, în perioada anului universitar  2013 – 2014 au  avut loc promovări 

pe post (1 profesor ) şi 1  intrare în sistem (1 asistent).  

Ca urmare, situaţia personalului la această dată, este următoarea: 2 profesori, 3 conferenţiari, 6 lectori, 4 

asistenţi dintre care 12 cadre didactice detin titlul stiintific de doctor. 

5. Din punct de vedere al rezultatelor cercetării stiintifice, toate cadrele didactice titulare ale facultăţii au publicat 

lucrari stiintifice la sesiunile de comunicari organizate de facultate si doar 50 % au publicat in reviste de specialitate 

si conferinte internationale.  

De asemenea, menţionam implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor, în organizarea şi desfăşurarea 

activitatilor sportive studentesti( Cros, arte martiale, haltere, atletism, competitii la fotbal si tenis). 

6. Aşa cum am menţionat anterior, faptul că programele de studii de masterat au fost evaluate ARACIS si au obţinut 

calificativul de „încredere”, denotă faptul că, din punct de vedere al calităţii învăţământului, activitatea desfăşurată 

în această facultate, este apreciată în sens pozitiv. Concluziile in urma desfasurarii controalelor interne, au evidentiat 

faptul ca seminariile, cursurile, lucrarile practice si in general activitatea departamentului,  s-au prezentat ca fiind „în 

limitele normalităţii”, ceea ce denotă, de asemenea, calitatea activităţilor desfăşurate la nivelul facultăţii. 

În această perioadă, nu a avut loc niciun incident care să fie pus în discuţie, nici la nivelul Consiliului facultăţii şi 

nici al Comisiei de Etică. 

Din cele 36 de posturi aferente statutului de funcţiuni al departamentului ce activează în cadrul facultăţii 

noastre, 11 sunt posturi de titulari, restul de 25 fiind vacante si acoperite cu a doua norma sau cu asociati  ( 3 cadre 

didactice). 

Din punct de vedere al inserţiei profesionale, un procent seminificativ din absolvenţii ciclurilor de licenţă şi 

master, sunt angajaţi în învăţământul preuniversitar sau în alte activităţi specifice calificării obţinute prin 

parcurgerea programelor de studii. 

Universitatea Ecologica din Bucuresti/ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a incheiat protocoale si 

parteneriate de colaborare cu structuri sportive (cluburi, federatii, asociatii), cu universitati din tara si strainatate, cu 

clinici si spitale  sau alte structuri în care studenţii facultăţii sa îşi desfăşoare activitati de practică sub indrumarea 

tutorelui sau a cadrului didactic desemnat, ceea ce aduce un plus in calitatea pregătirii studentilor si masteranzilor în 

domeniul de licenta sau masterat pe care il urmeaza.  
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