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Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ecologice din Bucuresti a evoluat 

continuu, fiind, în prezent, una dintre unităţile academice, private, reprezentative în domeniu. 

Oferta educaţională pe care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport o pune în faţa tinerilor, 

strategia formării iniţiale şi continue a acestora, condiţiile de studiu, de integrare rapidă pe piaţa 

muncii a absolvenţilor, a constituit un imbold pentru tinerii dornici să studieze la Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ecologice din Bucuresti. 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Ecologice din Bucuresti are misiune 

didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumă rolul fundamental în formarea specialiştilor în 

domeniul de studii de licenţă, Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, în acord cu cerinţele, 

prezente şi de perspectivă, formulate de societatea românească în continuă evoluţie către valorile 

europene recunoscute. 

Misiunea asumată se adresează absolvenţilor învăţământului preuniversitar care doresc să 

se pregătească pentru a deveni specialişti în Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie într-un 

mediu universitar performant. Misiunea didactică, de formare a specialiştilor în domeniul 

Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă 

în profesiunea de profesor de educaţie fizică şi sport, antrenor federaţie sportivă, asistent de 

cercetare în educaţie fizică şi sport, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală, cât şi 

formarea continuă prin studii universitate de masterat. 

Programele de studii universitare de master, au misiunea de a asigura cadrul general 

teoretic, metodologic si operaţional pentru înţelegerea, extrapolarea şi relaţionarea informaţiilor, 

în vederea dezvoltării gândirii creatoare şi a inovării în domeniul Ştiinţei sportului şi educaţiei 

fizice. 

Pentru dinamizarea activităţii de cercetare Departamentul Educaţie fizică şi sport şi-a 

propus pentru anul 2015: 

- Colaborarea cu alte facultati si departamente de educaţie fizică şi sport, structuri sportive si 

centre de cercetare in vederea realizarii Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale în 03 - 04 aprilie 

2015;  

- Dezvoltarea de parteneriate cu facultăţi similare din ţară în vederea creşterii performanţelor de 

cercetare ştiinţifică; 

- Atragerea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin participarea la 

activitatea din cercurile ştiinţifice; 

- Completarea băncii de date, utile pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din 

cadrul departamentului. 

- Realizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar. 



Raportul de cercetare are la bază direcţiile de acţiune din Strategia de cercetare a 

Universităţii Ecologice din Bucurest şi a Facultăţii de Educatie fizica si Sport, pe perioada 2012-

2016 şi Planul curent de cercetare ştiinţifică. 

Cadrele didactice din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport au desfăşurat activitate de 

cercetare ştiinţifică în anul 2015 concretizată prin: 

- Au fost încheiate protocoale de colaborare şi schimburi de experienţă cu Universitatea de Stat 

de Educaţie Fizică şi Sport din Chisinau, Rep. Moldova, cu colegii, licee si federatii sportive. De 

asemenea pentru specializarea Kinetoterapie si Motricitae speciala s-au incheiat contracte de 

colaborare cu spitale, clinici si centre de kinetoterapie.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică a celor 16 cadre didactice titulare, in anul 2016 se diseminează 

în: 

- 13 articole ISI  

- 8 lucrări prezentate în reviste cotate BDI 

- 31 lucrări prezentate în volumele unor Sesiuni ştiinţifice naţionale şi  internaţionale 

- 5 carti 

-25 contracte de colaborare. 

Cadrele didactice ale facultăţii noastre sunt membre ale Consiliului Ştiinţei şi Sportului 

din România: prof. univ. dr. Urichianu Toma Sanda, prof. univ., dr. Potop Vladimir, lect. univ. 

dr. Paraschita Florina, conf. univ. dr. Stan Amelia, conf. univ. dr. Timnea Olivia,  

Următoarele cadre didactice sunt membre ale Societăţii Ştiinţei, Excelenţei Umane şi 

Sportului Universitar: prof. univ. dr. Urichianu Toma Sanda, prof. univ. dr. Potop Vladimir, lect. 

univ. dr. Paraschita Florina, conf. univ. dr. Stan Amelia, conf. univ. dr. Timnea Olivia.  

In 3 aprilie 2015 s-a organizat in cadrul programului de studii Educatie fizica si sportiva : 

Sesiunea Internationala de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice cu tema: „Physical 

education and sport, healthy lifestyle boost factors”, în colaborare cu Academia Olimpica 

Romana, Federatia sportului scolar si universitar, Societatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi 

Sportului Universitar. Departamentul de Educatie fizica si Sport din Universitatea Bucuresti, 

Academia Tehnica Militara. La aceasta conferinta au fost prezentate un număr de 37 de 

comunicări stiintifice, care au fost publicate intr-un volum de 224 de pagini, ISSN 2360-1760, 

Ed. Printech.  

In data de 02 aprilie 2015 s-a organizat in cadrul programului de studii Kinetoterapie si 

motricitate speciala : Sesiunea Internationala de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice cu 

tema: „Applications of kinetotherapy and sports medicine in motor activities”.  La aceasta 

conferinta au fost prezentate un număr de 12 comunicări stiintifice, care au fost publicate intr-un 

volum de 102 de pagini, ISSN 2360-2252, Ed. Printech.  

La nivelul studenţilor şi masteranzilor s-a organizat în data de 03 aprilie 2015 Sesiunea 

de comunicari si referate stiintifice a studentilor si masteranzilor, cu tema „Actualităţi si 

perspective in domeniul motricitatii umane ” la care au fost prezentate un număr de 46 

comunicări (31 studenţi / 15 masteranzi). 

Studenţii şi masteranzii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport au obţinut la Campionatele 

Naţionale Universitare de gimnastica aerobica locul II în clasamentul general pe universităţi.  

Cu prilejul Crosului universitar ecologic, ediţia 2015 studentii nostri au ocupat locul I. 

În perioada analizată s-au desfasurat două cercuri stiintifice studentesti:  

1. „Copyright sau drepturile de autor  si plagiat ”, in data: 08 decembrie 2015, coordonat: 

prof.univ.dr. Sanda Toma Urichianu, Prof. Invitat: Lect.univ.dr. Paraschita Florina, si la care au 

participat 166 de studenti din anii II si III, de la cele doua programe de studii si masterat. 



2. „ Cum scriem o lucrare cu caracter stiintific? ”, in data: 14 noiembrie 2015, coordonat: 

prof.univ.dr. Sanda Toma Urichianu, Prof. Invitat: Prof.univ.dr. Potop Vladimir; au fost prezenti 

171 studenti si masteranzi. 

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport cadrele didactice înscrise la 

doctorat au desfăşurat activitate de cercetare conform planului de pregătire. 
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