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Indicatori specifici ARACIS 

 Programul de studiu EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ este acreditat, urmeaza reacreditarea in 

anul universitar 2015-2016. 

Pentru programul de studiu KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ este autorizat, a 

fost finalizat dosarul de acreditare, urmand a fi depus la ARACIS. 

 Programele de studii respectă standardele şi indicatorii de performanţă ai ARACIS. 

Programele de masterat „Educaţie fizică şi sportiva” si „Managementul activitatilor de educatie 

fizica si sport” sunt reacreditate ARACIS. 

 DOMENIUL A : CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport are doua programe de licenta: 

Educatie fizica si sportiva si Kinetoterapie si Motricitate speciala, ambele in domeniul fundamental Stiinta 

sportului si educatiei fizice.  

Misiunea facultatii este: 

- de a asigura predarea, învăţarea, creaţia şi performanţa în domeniul Educaţie Fizică şi Sport si 

Kinetoterapie  

- de a desfăşura activităţi didactice cu scopul de a pregăti specialişti în cele doua domenii de licenta 

- de a desfăşura cercetare ştiinţifică în specializarile aprobate. 

Obiectivele Facultăţii, aşa cum decurg din misiunea asumată, sunt definite după cum urmează:  

a) pregătirea unui număr semnificativ de specialişti în Educaţie Fizică şi Sport si in Kinetoterapie, 

capabili, prin competenţele lor teoretice şi practico-metodice să acţioneze eficient în învăţământul de toate 

gradele şi în sportul de performanţă şi mare performanţă şi să contribuie în viitor de dezvoltarea cercetărilor 

în Stiinta sportului si Educaţiei Fizice . 

b) asigurarea unui sistem de cunoştinţe privind adaptarea organismului la efort, identificarea şi 

aprofundarea factorilor biologici, psihologici şi sociali care condiţionează prestaţia motrică a individului în 

educaţie fizică şi sport, activităţi de timp liber si kinetoterapie.  

c) asigurarea studenţilor şi viitorilor absolvenţi a unui nivel ridicat de pregătire, deopotrivă, pe plan 

teoretic practic şi metodic.  

d) asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare 

kinetoterapeutilor si predării educaţiei fizice şi sportului în instituţii de învăţământ de diferite grade precum 

şi în activitatea sportului de performanţă;  

e) dobândirea abilităţilor de explicare, demonstrare, sesizare a greşelilor frecvente şi corectare a 

acestora;  

f) formarea la studenţi a unor priceperi şi deprinderi metodice privind activitatea lor ca antrenori, de 

organizare si conducere a pregătirii în sportul de performanţă.  

g) formarea capacităţii de a studia şi aprecia efortul de antrenament de bază, înregistrarea şi analiza 

principalilor parametrii ai acestuia.  

h) modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi 

dezvoltare;  

i) asigurarea, ca o latură complementară necesară în raport cu pregătirea de specialitate, a unui larg 

orizont cultural cu valenţe ecologice, imperios necesar oricărui profesor de educaţie fizică şi sport sau 

antrenor cu adevărat competent, deoarece numai astfel el poate răspunde adecvat la diferitele probleme şi 

aspecte pe care le impune mediul profesional şi socio-cultural în care el îşi desfăşoară activitatea;  

j) participarea la formarea culturii şi conştiinţei ecologice, astfel ca absolvenţii să fie în măsură să 

soluţioneze unele probleme de natură ecologică şi să contribuie la promovarea dezvoltării durabile a 

societăţii prin mişcarea fizică;  

k) orientarea pragmatică a procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare ştiinţifică; 

 



 DOMENIUL B : EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
Universitatea Ecologică din Bucureşti, respectiv Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport practică o 

politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor. Selecţionarea acestora este total nediscriminatorie, 

neţinând seama de considerente de ordin religios, sex, etnie etc.  

Procedurile de recrutare şi admitere ale studenţilor în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport sunt 

făcute publice cu 6 luni înainte de aplicare prin:  

- distribuirea de materiale de prezentare volante (afiş, ghidul studentului, pliante publicitare);  

- site-ul universităţii şi al Facultăţii;  

- publicitate în mass-media (ziare, reviste, TV);  

- organizarea de acţiuni deschise de conştientizare a importanţei protecţiei mediului (Marşuri 

ecologice, organizarea unor prelegeri).  

Conţinuturile făcute publice se referă la:  

- domeniul fundamental, domeniul pentru studii universitare de licenţă şi specializare în care se 

încadrează Facultatea;  

- forma de învăţământ;  

- durata studiilor;  

- condiţii de admitere;  

- conducere academică;  

- plan de învăţământ;  

- competenţele obţinute;  

- prezentarea cadrelor didactice şi a lucrărilor ştiinţifice elaborate de către acestea;  

- centrele în care se desfăşoară practica de specialitate;  

- oportunităţile oferite de Facultate (burse).  

În acelaşi scop sunt organizate acţiuni precum „Ziua porţilor deschise” unde cei interesaţi să urmeze 

cursurile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport pot discuta cu cadre didactice şi cu studenţi ai Facultăţii.  

 Practici de admitere  
Admiterea studenţilor se realizează potrivit orientărilor şi metodologiei aprobate de conducerea 

Universităţii în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale şi ale instrucţiunilor şi 

recomandărilor Ministerului Educaţiei si Cercetării Stiintifice, pe baze multicriteriale.  

La concursul de admitere se pot înscrie, în condiţiile legii, cetăţeni români sau străini, absolvenţi de 

liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  

Studenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior, de stat sau particulare, cu specializări 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, pot fi admişi să-şi continue studiile în cadrul Facultăţii 

de Educaţie Fizică şi Sport.  

La examenul de admitere 2014 înscrierile au avut loc în perioada 1 iulie – 20 septembrie.  

Concursul pentru admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport s-a desfăşurat în zilele: 21, 22 

iulie in prima sesiune si 22- 23.09.2014 in sesiunea a IIa.  

Concursul constă din două probe:  

- Proba A – Interviul, pe baza documentelor depuse la dosarul de înscriere.  

- Proba B – Evaluarea aptitudinilor motrice, traseu aplicativ contracronometru.  

Sportivii de performantă au fost admişi fără examen pe baza unor ducumente justificative care să 

ateste calitatea de sportiv de performanţă.  

Înmatricularea studentului se realizează în mod obligatoriu pe baza contractului de şcolarizare 

încheiat între Facultate şi candidat care va fi semnat de ambele părţi (o copie fiind înmânată candidatului).  

 Structura programelor de studiu  
La elaborarea planurilor de învăţământ s-au avut în vedere misiunea Facultăţii şi obiectivele 

referitoare la pregătirea unui specialist în domeniu, profilul şi specializarea aprobate.  

Planul de învăţământ 2014-2015 este structurat în conformitate cu cerinţele procesului de la 

Bologna.  

Conform sistemului creditelor transferabile unitatea de bază a planului de învăţământ este disciplina 

cu durata de un semestru. Notarea se face semestrial, chiar dacă disciplina se studiază pe durata mai multor 

semestre. Fiecărei discipline i se alocă un anumit număr de credite, astfel că finalizarea studiilor se face cu 

acumularea unui număr de credite prevăzut în planurile de învăţământ. Structura planului de învăţământ 

este echilibrată din punct de vedere al raportului dintre pregătirea fundamentală, pregătirea de specialitate şi 

cea complementară.  



Echilibrul planului de învăţământ este realizat prin asigurarea unor raporturi corespunzătoare între 

elementele sale structurale, dar şi în cadrul acestora.  

Centrarea pe student a metodelor de învăţare  
Cadrele didactice din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport urmăresc aplicarea unor strategii de 

predare care să corespundă stilurilor de învăţare care asigură armonizarea între nevoile individuale ale 

studentului şi prevederile/modul în care se răspunde acestor nevoi. Este vorba despre o mai bună 

armonizare între:  

- un student şi profesorul său (adecvarea între metodă şi materiale pe de o parte şi abordarea pe care 

studentul o are asupra învăţării);  

- cel care învaţă şi Facultate (potrivirea între mediile individuale de învăţare şi nevoile unei largi 

varietăţi de persoane care învăţă);  

- cel care învaţă şi serviciile de învăţare disponibile în comunitate (potrivirea nevoilor individuale şi 

locale cu un serviciu adecvat şi suficient).  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îndeplineşte în grad ridicat aceste obiective prin:  

- în relaţia profesor-student, cadrele didactice se raportează în calitate de mentor care vizează atât 

depistarea centrelor de interes şi a unor aspecte aptitudinale cât şi dificultăţile întâmpinate, sprijinindu-i pe 

studenţi în demersurile lor şi urmărindu-le dezvoltarea atât profesională cât şi personală;  

-facultatea are asigurate spaţii de învăţământ şi cercetare precum şi baze sportive proprii si in 

parteneriat necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii la nivel universitar şi pentru fiecare program 

de studiu, conform standardelor ARACIS referitoare la suprafeţe, volum şi dotare, raportate la numărul de 

studenţi şi la specifi cul activităţii desfăşurate. Normativele referitoare la suprafaţă şi volum raportate la 

numărul cursanţilor, sunt îndeplinite, deşi în ceea ce priveşte starea tehnică a unor material mai trebuie 

imbunatatita. 

- pentru studenţii din anul terminal sunt alocate ore de consultaţii în vederea îndumării pentru 

elaborarea lucrării de licenţă;  

- elaborarea unor bibliografii suplimentare diferenţiate;  

- încurajarea cursurilor interactive, soft-uri educaţionale;  

- în organizarea stagiilor de practică de specialitate se ţine cont de interesele studenţilor, prin 

consultarea lor;  

- utilizarea resurselor calculatorului pentru informare şi pentru un dialog mai eficient cu studenţii;  

- utilizarea retroproiectorului, videoproectorului, soft-uri educaţionale la cursuri, seminarii, sesiuni 

de comunicări ştiinţifice.  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a construit şi construieşte un mediu de învăţare accesibil, prin 

procesele, echipamentele, mediul de predare şi mediul fizic ca de exemplu:  

- programe de învăţare individuală care să promoveze progresul şi învăţarea;  

- sprijin pentru învăţare: specializat şi general;  

- materiale şi resurse de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale diferiţilor studenţi;  

- personal bine pregătit;  

- mediul înconjurător fizic (săli de clasă, bibliotecă etc.). 

-desfasurarea lucrarilor practice la specializarea Educatie fizica si sportiva in salile si arenele 

sportive ale cluburilor sportive cu care facultatea are incheiate parteneriate de colaborare. 

-Studentii de la specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala desfasoara lucrari practice si stagii 

de specialitate in spitale si clinici  partenere 

-Studentii si masteranzii au posibilitatea sa participe ca voluntari in structuri sportive si clinici 

medicale partenere. 

Programele de studii sunt integrate cu stagiile de practică şi cu implicarea studenţilor în proiecte de 

cercetare.  

Orientarea în carieră a studenţilor  
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport acordă o atenţie deosebită orientării în carieră a studenţilor.  

Studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport sunt încurajaţi să se adreseze tutorelui de an sau 

oricărui alt cadru didactic în vederea îndrumării. Se asigură cel puţin 2 ore de consultaţii pentru studenţi din 

partea cadrelor didactice, iar menţinerea legăturii între cadrele didactice şi studenţi se realizează şi prin e-

mail, pagină Web, site-uri specializate.  

Această îndrumare se desfăşoară pe tot parcursul studiilor şi se prelungeşte şi după încheierea 

acestora sub forma „debutului de carieră asistat”. În acest sens, studenţii pot obţine informaţii asupra 

strategiilor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă pe măsura pregătirii lor profesionale. De asemenea, 



prin „debutul de carieră asistat” se urmăreşte traseul carierei absolvenţilor şi se intervine atunci când este 

necesar, individualizat, cu bibliografii, consultaţii sau se facilitează contactul cu specialişti care lucrează în 

domeniu.  

Absolvenţii sunt încurajaţi să ţină legătura cu Facultatea atunci când întâmpină dificultăţi în viaţa 

profesională, deoarece ei pot releva aspecte care se constituie în informaţii pertinente în vederea 

îmbunătăţirii programelor de studii.  

Conținutul programelor de studii 
Planurile de învăţământ respectă standardele generale şi specifice pentru domeniile de licenţă, 

respectiv de masterat în care pregăteşte facultatea, cuprinzând discipline fundamentale în domeniu şi de 

specialitate şi discipline complementare, acestea fiind prevăzute într-o succesiune logică. Durata studiilor 

de licenţă este de şase semestre, fiecare semestru fiind de 14 săptămâni, iar numărul de ore săptămânal este 

de minim 20. Durata studiilor de masterat este de patru semestre de câte 14 săptămâni cu acelaşi număr de 

ore săptămânal. În FEFS se aplică sistemul de credite transferabile ECTS, pentru fiecare semestru fiind 

prevăzut un număr de 30 de credite. În structura anilor de studiu ai programelor de licenţă sunt incluse 

stagii de practică de specialitate, cu un număr de 90 ore/semestru, la programele de masterat fiind alocat un 

stagiu de practică, în semestrul 2, cu un număr de 90 ore. Fiecare fisa de disciplină este structurată potrivit 

exigenţelor pregătirii academice, ele cuprinzând obiectivele urmărite prin studierea disciplinei respective, 

temele de curs şi de seminar, modalităţile de predare, seminarizare şi de evaluare a cunoştinţelor, 

bibliografia minimă obligatorie. Desfăşurarea programului de studii este monitorizată în permanenţă de 

conducerea departamentului, potrivit Regulamentului pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii.  

Departamentul organizator al programului de studii analizează periodic, pe baza planului tematic 

stabilit la începutul anului universitar, problemele monitorizate, stabilind măsuri corespunzătoare pentru 

eliminarea eventualelor neajunsuri. Conducerea facultăţii monitorizează, la rândul ei, modul în care se 

acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul strategic al facultatii si Universităţii în 

legătură cu programele de studii, pentru asigurarea unei compatibilităţi între programele proprii şi cele 

realizate de alte facultăţi din ţară şi străinătate, pentru adaptarea în permanenţă a acestor programe la 

modificările ce apar în viaţa socială şi în planul cunoaşterii.  

Fiecare titular de disciplină este preocupat ca prin prelegerile ţinute să realizeze o deschidere 

amplă spre problematica domeniului şi să contureze astfel direcţiile de cercetare în care se pot angaja şi 

studenţii. Toate programele de studii de licenţă şi masterat includ cercetarea ca o componentă esenţială a 

procesului de pregătire şi formare profesională a studenţilor.  

Lucrările de evaluare finală, licenţa, respectiv dizertaţia se derulează începând cu cel puţin un an 

universitar înaintea absolvirii, oferind posibilitatea studentului să realizeze o documentare amplă şi implicit 

o cercetare ştiinţifică proprie în procesul de elaborare a acestora. Astfel, examenele finale sunt sumative şi 

certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale conform calificării. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică  
În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport au fost şi sunt 

elaborate planuri de cercetare pe perioadă de 1 an si planuri de perspectiva prin organizarea si participarea  

la programe naţionale şi internaţionale de cercetare.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii este coordonată de Directorul de Departament 

care urmăreşte: derularea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi a rezultatelor acesteia; diseminarea 

calendarului şi a documentaţiei necesare aprobării interne a activităţii de cercetare pe diferite niveluri; 

gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică, asistenţa tehnică pe parcursul derulării temelor si 

proiectelor de cercetare ştiinţifică; monitorizarea derulării proiectelor şi informarea operativă a conducerii 

Facultăţii asupra derulării fiecărui proiect.  

Calitatea cercetării ştiinţifice este urmărită prin: nivelul implicării cadrelor didactice proprii în 

cercetarea ştiinţifică efectivă; ponderea cercetărilor ştiinţifice în cadrul Facultăţii; indexul citărilor în 

literatura de specialitate; studii şi volume publicate în reviste şi edituri de specialitate ce lucrează cu 

referenţi; sesiuniuni ştiinţifice în organizare proprie.  

În Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cercetarea ştiinţifică beneficiază de resurse umane şi 

logistice proprii.  

Cecetarea stiintifica se desfasoara in Centrul de cercetari ergofiziologice si performanta prin sport, pe baza 

planului tematic anual. In fiecare an se organizeaza o Sesiune Internationala Stiintifica, pentru programul 

de studiu Educatie fizica si Sportiva si  o Sesiune Internationala Stiintifica, pentru programul de studiu 

KInetoterapie si motricitate speciala. La aceste sesiuni cu participare international sunt publicate articole 



stiintifice valoroase de catre cadre didactice, cercetatori, student si masteranzi. Valorificarea acestor 

publicatii se face prin editarea unui volum de lucrari la o editura recunoscuta CNCS. Incepand din acest an 

in cadrul programului Kinetoterapie si motricitate speciala a fost inaugurate revista KINECO, bianuala, in 

care de asemenea au publicat articole stiintifice studentii, cadrele didactice, specialist din domeniu.  

Din fişele de autoevaluare anuală, depuse la Departament, rezultă că fiecare cadru didactic al Facultăţii de 

Educaţie Fizică şi Sport are cel puţin o lucrare (carte, articol, cercetare) efectuată în cursul unui an 

universitar. Aceste lucrări sunt valorificate prin tipărire, prin prezentarea la Sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, conferinţe sau simpozioane naţionale sau internaţionale, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

cadrelor didactice şi a studenţilor care se desfăşoară anual în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a 

Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

DOMENIUL C : MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
La nivelul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a fost creată Comisia de monitorizare şi evaluare 

periodică a calităţii programelor de studiu, cu următoarea componenţă: 

Prof.univ.dr. Sanda Toma Urichianu-presedinte 

Membri 

Conf.univ.dr.Potop Vladimir 

Conf.univ.dr Anton Margareta 

Lect.univ.dr.Timnea Olivia 

Lect.univ.dr.Paraschita Florina 

Lect drd. Cheran Cosmina 

Stud. Timnea Consuela 

Stud. Muntianu Marinela  

Obiectivele şi atribuţiile acestei structuri sunt:  

- să monitorizeze şi să evalueze periodic calitatea programelor şi a activităţilor din cadrul Facultăţii;  

- să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calităţii în Facultate, atât la nivelul personalului 

academic, cât şi a studenţilor şi să asigure consolidarea acesteia;  

- să asigure feedback-ul din partea studenţilor şi a personalului didactic.  

Procedurile de evaluare a calităţii folosite în cadrul Facultăţii se bazează pe un set de reguli şi principii 

statuate la nivelul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Universităţii. În acest sens 

sunt urmărite: autoevaluarea a ceea ce s-a făcut la nivelul respectiv – individual, departament – în perioada 

de analiză considerată, cu identificarea punctelor forte, a punctelor slabe şi elaborarea explicită de măsuri 

de corectare a slăbiciunilor; dezbaterea rezultatelor evaluărilor cu cei implicaţi la nivelul respectiv şi 

adoptarea de măsuri în consecinţă; etalarea avantajelor proprii în competiţiile în care instituţiile universitare 

sunt angajate. 

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

In anul universitar 2014-2015 s-au realizat evaluarile anuale: 

-din partea catedrei 

-evaluarea colegiala 

-din partea studentilor 

-autoevaluarea 

Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

Sintetizând şi analizând cele prezentate mai sus se pot menţiona următoarele concluzii: 

Puncte tari:  

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este un element de referinţă în comunitatea academică şi un 

partener credibil pe plan national si internaţional.  

 Procesul didactic este adaptat în permanenţă centrării învăţământului pe student.  

 Bază materială proprie si in perteneriat are dotări moderne adecvate cerinţelor actuale.  

 Relaţiile internaţionale  dezvoltate de facultate conturează un potenţial de colaborare în domeniul 

educatiei şi cercetării.  

 Mobilităţi cu Universităţi partenere pentru profesori şi studenţi prin programele Erasmus. 

 Ofertă de învăţământ  diversificată.  

 Asigurarea unor facilităţi conexe: burse de studiu, cazare în cămin, activităţi culturale si sportive, 

activitati de voluntariat.  

 Acoperire corespunzătoare cu cadre didactice a procesului didactic.  



 Cea mai mare parte dintre cadrele didactice deţin titlul de doctor si doar trei profesori sunt la 

finalizarea studiilor doctorale, având posibilităţi mari de promovare şi acces la titlurile superioare. 

 Cultură instituţională de calitate în procesul de instruire.  

 

 Puncte slabe: 

 Insuficienta comunicare cu mediul de afaceri local şi naţional.  

 Insuficienta preocupare in mare parte a corpului profesoral în legătură cu recrutarea candidaţilor, 

publicitate, colectarea ofertei de locuri de muncă, promovarea specializărilor.  

 Lipsa sustinerii si incurajarii in participarea la conferinte internationale si publicarea in reviste ISI 

si BDI. 

 Insuficienta preocupare a cadrelor didactice in organizarea activitatilor studentesti. 

 

Oportunităţi:  

 Campus universitar cu multe facilităţi şi în continuă transformare şi modernizare.  

 Sprijin din partea comunităţii comunitatii academice din universitate.  

 Corp profesoral bine pregătit.  

 Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ şi cercetare.  

 Capacitatea de adaptare rapidă la modificările din piaţa muncii datorită structurii mixte a corpului 

didactic.  

 

Ameninţări: 

 Factor demografic deficitar, în present si in următorii ani.  

 Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământ si antrenorat şi deplasarea 

centrelor de interes ca urmare a salarizarii mici in Ministerul Educatiei Nationale si in Ministerul 

Sanatatii.  

 Dificultatea carierei intelectuale in opozitie cu servicii necalificate mai ofertante.  

 Migraţia si acumularea de alte servicii a cadrelor didactice spre sectoare de activitate similare sau 

nu ce oferă avantaje materiale.  

  Scaderea interesului pentru cercetarea ştiinţifică datorita sustinerii si incurajarii insuficiente.  

 

Pentru anul universitar 2015-2016 facultatea isi propune urmatoarele realizari: 

- Reamenajarea Centrului de cercetare.  

- Înfiinţarea unui  Club sportiv/Asociatie sportiva a Facultăţii  

- Participări la congrese şi sesiuni de comunicări ştiinţifice.  

- Atragerea de conducători de doctorat în rândul personalului didactic.  

- Acreditarea unui program de studiu de masterat in kinetoterapie  

- Dezvoltarea relatiilor si parteneriatului de colaborare cu mai multe structuri sportive si facultati de 

acelasi profil din para si strainatate  

- Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale din sfera educaţiei şi a cercetării. 

-Dezvoltarea mobilitatilor studentesti si ale cadrelor didactice.  

- Îmbunătăţirea fondului de carte al Facultăţii.  

- Strângerea relaţiilor cu studenţii şi masteranzii prin organizarea de mese rotunde şi workshop-uri, pe 

specializări. 

 

 

 

DECAN 

Prof.univ.dr. Sanda Toma Urichianu 

 



RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII IN FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

in anul univ. 2014-2015 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activitatii 

desfasurate 

Data 

realizarii 
Beneficiar Responsabil activitate 

Colaborator  

activitate 
Cine a participat 

1. 

 

 Concurs pentru studenti si 

elevi "Educaţia Olimpicǎ"- 

 

22.02.2015 
 FEFS si liceele 

invitate 

Toate cadrele didactice 

din FEFS 
COSR  

Elevi din: Grup Scolar Dacia, 

Colegiul National Gh Sincai, 

Liceul Ion Neculce, Colegiul 

National Mircea Eliade, Colegiul 

National Anghel Saligny,  studenti 

si absolventi FEFS 

2. 
Simultan de Sah “Eco-

Logic-Thinker”  
10.03 2015 

Cadre didactice si 

studenti din UEB 

Lect.univ.dr. Dima 

Marius 

Federatia Roman de 

Sah 

Elevi invitati, studenti si cadre 

didactice UEB 

3. 

“PORTILE DESCHISE” 

intalnire cu elevii de liceu 

pentru a prezenta oferta 

educationala 

 

04.04.2015 

Universitatea 

Ecologică din 

Bucureşti/Facultatea 

de Educatie fizica si 

Sport 

Decan,director 

departament 

profesorii de educatie 

fizica din liceele 

invitate 

Grup Scolar Dacia, Colegiul 

National Gh Sincai, Liceul Ion 

Neculce, Colegiul National 

Mircea Eliade, Colegiul National 

Anghel Saligny, Colegiul National 

Gh Lazar 

4. 

Festivalul “Elena Firea” 

Editia a IIa 

20.04.2015 

FEFS  

Decan si director de 

departament 

Clubul Pitesti, 

Federatia Romana de 

Culturism, Federatiea 

Romana de Arte 

martiale 

Studenti,elevi si cadre didactice 

din structurile invitate 

5. 
Campionatul Studentesc de 

tenis 
12-14.05 

2015 

FEFS 
Dr.Segarceanu Aurel 

Federatia Romana de 

Tenis 

Studenti si absolventi ai 

FEFS/UEB 

6. 

Campionatul Studentesc de 

fotbal 02-08.04 

2015 

FEFS 
Conf.univ.dr.Dima 

Marius, 

Asist.univ.drd.Burac Ion 

Colegiul National 

Mircea Eliade, 

facultatile de neprofil 

din UEB 

Elevii si studentii din structurile 

invitate si din FEFS/UEB 

7. 

Sesiunea Internationala de 

Comunicari Stiintifice a 

specializarii EFS “  “ 
06.04.2015 

FEFS 

Decan, Director de 

departament 

UNEFS, 

DEFS/Univ.Bucuresti, 

USEFS Chisinau, 

USEFS Kiev 

Cadre didactice din FEFS/UEB si 

facultatile invitate 

8. 

International Scientific 

Session 

“Physical Education And 

07.05.2015 

FEFS 
Decan, Director de 

departament 

UMF Bucuresti, 

UNEFS, 

DEFS/Univ.Bucuresti, 

Cadre didactice din FEFS/UEB si 

facultatile invitate 



Sport, Healthy Lifestyle 

Boosts Factors” 

 

USEFS Chisinau, 

USEFS Kiev 

9. 

Participarea la 

Campionatul municipal 

universitar  de baschet 

15.05.2015 

UEB, FEFS 
Lect.univ.dr 

Bucuresteanu Liliana 

Comisia municipala a 

sportului studentesc 
Studentii FEFS/UEB 

10. 

Participarea la 

Campionatul municipal 

universitar  de aerobic 

12.04.2015 

 Prof.univ.dr.Potop 

Vladimir Asist univ dr 

Dumitrescu Anca 

Comisia municipala a 

sportului studentesc 
Studentii FEFS/UEB 

11. 

Participarea la 

Campionatul municipal 

universitar  de judo 

10.03.2015 

FEFS 
Prof.univ.dr.Hantau 

Ioan 

Comisia municipala a 

sportului studentesc, 

Academia de Politie 

Studentii FEFS/UEB 

12. 

Participarea la 

Campionatul national 

universitar  de atletism, 

Cluj 

16.04.2015 

FEFS 

Conf.univ.dr.Anton 

Margareta 

Federatia Romana de 

Atletism 
Studentii FEFS/UEB 

13. 

Participarea la 

Campionatul municipal 

universitar  de tenis 

21.04.2015 

FEFS 

Dr.Segarceanu Aurel 
Federatia Romana de 

Tenis 
Studentii FEFS/UEB 

14. 

Participarea la 

Campionatul Mondial 

universitar  de haltere. 

20-

24.08.2015 

FEFS 
Lect. univ dr. Ulareanu 

Marius 

Federatia Romana de 

Haltere 
Studentii FEFS/UEB 

 

  

 


