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I. Introducere 

 

I.1. Echipa și responsabilitățile membrilor săi  

 

La realizarea Raportului de autoevaluare a participat următoarea echipă formată din 

membrii departamentului: 

 Prof. univ. dr. Alina Mihaela Stoica – Director Departament, coordonarea 

Raportului de autoevaluare, managementul calității 

 Conf. univ. dr. Robert Sakizlian – Baza materială 

 Lector univ. dr. Florin Lițoi - Activitate științifică 

 Lector univ. dr. Costinel Mihaiu - Activitate competițională 

 Lector univ. dr. Bogdan Gozu - Activitate didactică, imagine DEFS, CIVIS 

 Lector univ. dr. Monica Gulap - Responsabil administrare site și pagină 

Facebook 

 Prof. univ. dr. Daniela Aducovschi, Lector univ. dr. Monica Gulap, Lector 

univ. dr. Cătălin Șerban – Comisia CEAC  

 Secretar Lizica Voicu - Activitate de secretariat 

 Lector univ. dr. Cătălin Șerban – Responsabil administrare platforma online 

înscriere studenți  

 Adm. financiar Angelica Dumitrescu - Activitate administrativă 

 

I.2. Prezentarea Departamentului (scurt istoric) 

 

Studenţii Universităţii din Bucureşti practică educaţia fizică încă de la începutul 

secolului trecut.  

 Primele încercări modeste de organizare a unor manifestări sportive au avut loc între 

anii 1875-1905 cu prilejul înfiinţării „Societăţilor studenţeşti” pe facultăţi. Primul demers de 

organizare a activităţii sportive în rândul studenţilor din Universitate are loc în anul 1904 prin 

înfiinţarea „Asociaţiei generale a studenţilor universitari”, această asociaţie constituind cu 

adevărat primul nucleu de organizare a sportului universitar. 

In anul 1916, un grup de profesori şi studenţi entuziaști, condus de Rectorul 

Universității din acea perioadă, reputatul matematician Traian Lalescu, punea bazele mişcării 

sportive studenţeşti din București. Clubul nou înfiinţat purta numele de Sporting Club 

Universitar Studentesc, iar în anii `50 își schimbă denumirea în Știința București. 

Importanţa şi valoarea Educaţiei Fizice a fost recunoscută şi generalizată prin 
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includerea în Legea învăţământului din anul 1929 la capitolul II, art. 1, prin care se stipula: 

„Educaţia fizică constituie o obligaţie pentru tot tineretul, urmând să se predea la toate 

instituţiile şcolare de stat şi particulare, precum şi în organizaţiile speciale.  

 Începând cu anul 1934, se organizează de către Universitate, aproape an de an, o 

întrecere sportivă devenită deja o acţiune de mare tradiţie denumită „Campionatul 

Universităţii”, la care participă toate facultăţile Universităţii din Bucureşti, având chiar şi 

invitaţi studenţi de la alte facultăţi şi institute din Bucureşti. 

 În această perioadă (1937) s-au înregistrat primele iniţiative de amenajare a unor spaţii 

dedicate exerciţiilor fizice de interior: scrimă, box, sală de forţă, incluzând vestiare, în cadrul 

subsolului Universităţii din Bucureşti. 

 În anul 1950, odată cu Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru stimularea şi 

dezvoltarea continuă a culturii fizice şi sportului, putem vorbi de înființarea Catedrei de 

educaţie fizică.             

După 1951 asistăm la o creştere a numărului studenţilor care practică diferite 

discipline sportive. Creşte numărul echipelor reprezentative pe ramuri de sport, în 

Universitate înmulţindu-se competiţiile inter-facultăţi şi inter-ani. În fiecare facultate, 

începând cu anul 1951, se desfăşoară lecţii de baschet, handbal, fotbal, volei, scrimă, tir etc.             

Apariţia Clubului Universităţii, în anul 1966 ca urmare a scindării clubului Știința 

București, a oferit ocazia studenţilor sportivi din Universitate, să reprezinte imaginea acesteia 

la întreceri pe discipline sportive şi pe diferite nivele de performanţă, sub titulatura CSUB. 

Putem aprecia că sportul în Universitate s-a dezvoltat în perioada care s-a scurs din 

1950 până în prezent, cunoscând momente de vârf (1964-1978), perioadă în care sportivii 

noștri au cucerit multiple titluri de campioni naționali la handbal, șah, orientare turistică, 

scrimă etc. 

Subliniem că rezultatele de mai sus nu ar fi fost posibile fără contribuția corpului 

profesoral din cadrul catedrei de Educație Fizică a Universității din București, care s-a ocupat 

de pregătirea sportivilor.  

Menționăm în acest sens faptul că în cadrul colectivului catedrei au activat de-a lungul 

timpului sportivi și antrenori emeriți, foști campioni mondiali, europeni sau balcanici și 

antrenori ai loturilor olimpice. Inclusiv în zilele noastre, din rândurile membrilor catedrei fac 

parte profesori cu grad de Maestru al sportului, antrenori ai loturilor naționale, antrenori 

federali, arbitri internaționali, precum și membri în structurile de conducere ale federațiilor 

sportive.  

Din punct de vedere al numărului de studenți angrenați în practicarea sportului, se 

constată o creștere a acestuia datorită sprijinului acordat de conducerea Universității și a 

facultăților, precum și a preocupării cadrelor didactice ale DEFS de a găsi forme noi, 
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atractive, de exprimare  motrică. 

Dacă în 1951 participau la activitatea sportivă 218 studenţi, în anul universitar 2019-

2020 au fost angrenați 3638 de studenți, iar în anii universitari 2019-2020 și 2020-2021 un 

număr de peste 5100 de studenți anual. În anul universitar 2021-2022 s-au înscris la disciplina 

Educație fizică un număr de 5170 de studenți din toate facultățile UB. 

 

 

I.3.  Viziunea și misiunea Departamentului 

 

Viziunea și misiunea Departamentului de Educație Fizică și Sport se concretizează 

prin următoarele aspecte particulare: 

 Formare; 

 Cercetare; 

 Dezvoltare. 

 În domeniul formării, DEFS vizează crearea unor competențe specifice domeniului 

Știința sportului și Educației Fizice, precum și crearea unor competențe transversale, 

manifestate în direcția dezvoltării armonioase a personalității viitorilor specialiști și creării 

unui stil de viață adaptat cerințelor socio-economice actuale. 

 Educaţia permanentă prin mişcare se înscrie în cadrul priorităţilor D.E.F.S., în vederea 

conştientizării beneficiilor pentru sănătate, prin practicarea de către studenţi a unui sport în 

scop de întreţinere, destindere sau terapeutic. 

 Pregătirea studenţilor este concepută gradual, de la discipline ce urmăresc 

„introducerea”  în domeniul respectiv  şi care au ca scop stimularea interesului şi crearea 

obişnuinţei de a practica sistematic exerciţii fizice în vederea integrării rapide în viaţa 

socială, până la discipline practicate la nivel de înaltă performanţă, în cadrul echipelor 

reprezentative ale Universităţii, având ca finalitate participarea în competiții universitare de 

gen.   

 Ca parte integrantă a structurii de organizare a Universității din București, DEFS își 

propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice cercetării și dezvoltării la nivel 

instituțional: 

- afirmarea domeniului Științei Sportului și Educației Fizice ca vector 

important în cadrul cercetării științifice universitare; 

- implicarea și afirmarea domeniului în cadrul științei și culturii universale; 

- promovarea și difuzarea valorilor sportive la nivel universitar și național; 

- promovarea relațiilor și parteneriatelor cu universități de prestigiu, în 

scopul eficientizării activității specifice domeniului; 
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- promovarea imaginii departamentului la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior din marile centre universitare. 

 

I.4. Perspective profesionale 

La nivelul Departamentului de Educație Fizică și Sport, perspectivele 

profesionale urmăresc principalele direcții de dezvoltare, concretizate în plan 

academic, științific, sportiv și administrativ. Prin urmare, pe parcursul anului 

universitar s-a urmărit, printre altele: 

- inițierea unor parteneriate sportive cu entități importante (Primăria 

sectorului 3); 

- îmbunătățirea planului de măsuri pentru întărirea disciplinei academice; 

- creșterea vizibilității prin publicații recunoscute internațional; 

- dezvoltarea relațiilor instituționale ale DEFS; 

- creșterea calității procesului instructiv-educativ al studenților, pe baza 

rezultatelor obținute în urma evaluării anuale a cadrelor didactice; 

- îmbunătăţirea ofertei educaţionale adresată studenţilor Universităţii din 

Bucureşti pentru creșterea atractivității disciplinei. 

 

II.  Capacitate instituțională 

 

II.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale  

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport este o entitate proprie, direct subordonată 

Conducerii Universității din București, având în componență 15 cadre didactice titulare.  

Deciziile de natură administrativă, didactică și etică sunt luate în cadrul Consiliului 

DEFS, constituit din 5 membri, aleși prin vot de către întregul colectiv. 

În vederea asigurării unui management eficient al activității didactice, la nivelul 

departamentului s-au constituit comisii de specialitate, alcătuite din membrii departamentului, 

aleși conform metodologiei în vigoare și validați în Consiliul DEFS (Comisia CEAC, 

Comisia ad-hoc de verificare a standardelor, Comisii Ad-hoc de arbitri pentru competiții 

sportive). 

Cadrele didactice titulare din Departament au o pregătire specifică, bazată pe dublă 

specializare, acoperind astfel întrega paletă de discipline sportive din planul de învățământ. 

  

 

 



 

 8 /17 
 

II.2. Baza materială  

 

Universitate din București dispune în prezent de cinci terenuri de sport în aer liber și 

șapte săli de sport, însă niciuna din acestea nu dispune de dimensiuni regulamentare pentru a 

putea fi omologată, astfel încât DEFS nu poate organiza competiții majore de nivel național 

sau chiar internațional la anumite discipline sportive (jocuri sportive). În anul universitar 

2021-2022, în semestrul I, sălile au fost menținute închise pentru studenții UB din cauza 

prelungirii stării de urgență (pandemia de Coronavirus), predarea realizându-se online cu 

prezența cadrelor didactice în sălile de sport, pe platforma Google Meet, iar încărcarea 

documentelor și schimbul de informații cu studenții înscriși la disciplina Educație fizică s-a 

realizat pe adresele de e-mail și pe Google Drive. În semestrul al II-lea  activitatea didactică 

s-a desfășurat în sistem hibrid, cu predare din sălile de sport. Întrucât timp de doi ani 

activitatea de predare a avut loc online, s-au achiziționat doar obiecte electronice – tabletă, 

laptop și calculator, utile în predare, dar și la nivelul activității de secretariat.  

  

III. Eficacitate educațională 

 

III.1. Conținutul programelor de studii  

 

Îmbunătăţirea ofertei educaţionale adresată studenţilor este o preocupare permanentă a 

Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport. Strategia de abordare a predării educaţiei fizice 

trebuie să pornească de la orientările inserate în programele pe discipline sportive în care se 

prevăd modalităţile de abordare în mod diferit a demersului didactic. 

În anul universitar 2021-2022 predarea lecțiilor de educație fizică a suferit modificări 

de ordin ethnic și metodic, fiind adaptată cerințelor de predare în sistem online și hibrid, din 

cauza menținerii restricțiilor sanitare impuse de pandemia de Covid 19. 

 

III.2. Rezultatele învățării  

 
Având în vedere că studenţii din anul I şi II provin din facultățile UB cu profiluri 

diferite și cu nivele de instruire diferite, se impune efectuarea unei evaluări predictive, prin 

care se stabileşte nivelul de deprinderi şi cunoştinţe din disciplina sportivă pentru care şi-au 

exprimat opţiunea. În funcţie de aceasta, se adaptează metodologia de predare-învăţare 

adaptată la nivelul fiecărei discipline sportive, individualizat acolo unde este cazul. 

Fișele de disciplină, vizibile pe site-ul departamentului, conțin rezultatele învățării ce 

urmează a fi dobândite în cadrul disciplinei sportive respective, mai exact ansamblul de 

aptitudini, cunoștințe și abilități. 
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Evaluarea studenţilor se va face printr-o ofertă largă  de instrumente de evaluare, 

accesibile pe discipline sportive. Concret, evaluarea studenților presupune o verificare 

semestrială a acestora, după următoarele criterii: 

- frecvența săptămânală; 

- promovarea probelor de motricitate; 

- participarea activă la o competiție sportivă (nu și în condiții de restricții sanitare); 

- însușirea minimă a noțiunilor generale ale disciplinei sportive practicate. 

Notarea studenților se realizează diferit, în funcție de regimul disciplinei Educație 

fizică din cadrul fiecărei facultăți, prin acordarea de notă sau calificativ semestrial sau anual, 

cu obținerea a 2 credite luate în considerare peste cele obligatorii. 

 

III.3. Activitatea de cercetare științifică 

 

Activitatea de cercetare științifică s-a concretizat în anul 2022 într-un bilanț evidențiat 

prin (Anexele 2, 3, 4): 

-  articole publicate în ISI Web of Science, zona roșie – 1; 

- articole proceedings ISI – 2; 

- articole publicate în BDI: 1; 

- articole conferințe internaționale – 13;  

- organizarea anuală  a Conferinței internaționale ICESH, de către departament; 

- organizarea Lectoratului pentru studenți: Pledoarie pentru sport; 

- implicarea cadrelor didactice în elaborarea și depunerea de proiecte instituționale – 2; 

- membru în organisme naționale – 9 și internaționale – 10;  

Anual are loc prezentarea activității de cercetare științifică în cadrul departamentului, cu 

discuții și concuzii asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse în anul precedent și 

eventuale propuneri de îmbunătățire a acestei activități pe viitor. Sunt încurajate cadrele 

didactice cu funcții superioare să depună eforturi suplimentare pentru îndeplinirea tuturor 

criteriilor CNATDCU. 

 

III.4. Activitatea financiară a organizației 

 

Referitor la activitatea financiară și ținând cont de statutul DEFS, preocuparea 

principală se manifestă în direcția atragerii de fonduri extrabugetare prin valorificarea bazei 

sportive. Astfel, veniturile DEFS din închirierile bazelor sportive în anul 2022 suma din 

închirieri fiind de 86265 lei. 
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IV. Managementul calității 
 

IV.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 

 

În vederea rezolvării situațiilor legate de managementul calității și creșterii calității 

procesului instructiv-educativ al studenților, la nivelul DEFS a fost constituită o comisie de 

evaluare a calității procesului didactic (CEAC DEFS), care a evaluat activitatea cadrelor 

didactice în acest an universitar. 

Comisia pentru asigurarea calității, constituită din trei membri, are ca obiectiv 

principal coordonarea activității de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, colegi, 

autoevaluare și management și centralizarea datelor obținute. De asemenea, CEAC DEFS a 

stabilit ședințe de lucru pentru rezolvarea și luarea de decizii necesare asigurării calității 

procesului didactic, pe baza  rezultatelor procesului de evaluare anuală a cadrelor didactice. 

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din DEFS este publicată pe site-ul 

departamentului https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/ 

  

IV.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea 

periodică a programelor și activităților desfășurate  

 

Pe baza feedback-ului obținut în urma evaluării cadrelor didactice de către studenți, în 

cadrul departamentului există o preocupare continuă manifestată în direcția îmbunătățirii 

ofertei educaționale (plan de învățământ), care să fie în concordanță cu cerințele educative 

moderne și care să conducă în final la eficientizarea procesului didactic specific. CEAC 

DEFS a contribuit la sprijinirea corpului profesoral în adaptarea metodelor și mijloacelor de 

predare în concordanță cu restricțiile sanitare impuse (predare online în semestrul I și hibrid 

în semestrul al II-lea). 

 

IV.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor 

învățării 

 

Procesul de evaluare a rezultatelor învățării se bazează pe cerințe, prezentate la pct. 

III.2.,  pe care studenții trebuie să le îndeplinească pentru a promova la disciplina Educație 

fizică. Acestea sunt prezentate clar la începutul fiecărui an universitar / semestru, acestea 

fiind riguros aplicate la finalul fiecărui semestru. Este încurajată, de asemenea, autoevaluarea 

https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
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studenților, în scopul conștientizării activității desfășurate asupra dezvoltării fizice 

armonioase a propriului corp, precum și a parametrilor de ordin psihologic.  

 

IV.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral 

 

DEFS susține şi promovează dezvoltarea profesională, pedagogică și științifică a 

propriilor cadre didactice. Periodic, cadrele didactice participă la sesiuni de formare în 

vederea îmbunătăţirii competenţelor de predare şi evaluare. De asemenea, susține importanța 

predării, oferă oportunități și promovează dezvoltarea profesională a personalului didactic şi 

didactic auxiliar, încurajează inovarea în metodele de predare și utilizarea de noi tehnologii. 

Evaluarea performanțelor profesionale individuale se bazează pe aprecierea în mod 

sistematic și obiectiv a randamentului, a calității muncii, a comportamentului, a inițiativei, a 

eficienței și creativității. La nivelul departamentului, procedura de evaluare periodică a 

calității corpului profesoral s-a realizat prin următoarele modalități: 

Evaluarea cadrelor didactice, conform Metodologiei de evaluare a Universității din 

București, prin utilizarea celor patru fișe specifice:  

- fișa de autoevaluare realizată de fiecare cadru didactic, pe baza performanțelor 

individuale, obținute în anul universitar respectiv; 

- fișa de evaluare a activității didactice de către studenți completată online în format 

Google Forms; 

- fișa pentru evaluarea colegială completată online în format Google Forms; 

- fișa de evaluare a directorului de departament. 

Pe baza acestora s-a realizat punctajul final obținut de către fiecare cadru didactic în 

parte. În urma finalizării acestei proceduri, s-a constituit Raportul sintetic al evaluării, 

disponibil pe site-ul DEFS la secțiunea Evaluarea cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic 

are acces la rezultatele evaluării proprii, inclusiv la comentariile în format liber, detaliate pe 

discipline de studiu, pentru analiză și măsuri de îmbunătățire a activității. Au fost evaluate 14 

cadre didactice titulare din departament, care au predat în semestrul I activități specifice pe 

discipline sportive, de către un număr de 652 de studenți. Din analiza informațiilor statistice 

s-a observat că marea majoritate a evaluărilor a provenit de la studenți cu prezența la lecțiile 

de educație fizică declarată peste 75%, ceea ce arată că opiniile au fost exprimate în urma 

participării efective la lecții.  
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La toate cele 9 întrebări din chestionar, studenții au răspuns cu nota 5 (maximum) în 

proporție cuprinsă între 82,4% și 93,3%, ceea ce reflectă un grad ridicat de satisfacție privind 

desfășurarea procesului didactic de către profesorii DEFS. Media tuturor punctajelor acordate 

a fost de 43,90, acestea variind de la 41,4 la 44,7  din maximum 45 de puncte, ceea ce se 

traduce prin calificativul Foarte Bine (4,5-5) în proporție de 100% de către toate cadrele 

didactice evaluate (calificative între 4,60 – 4,97).  

 

IV.5. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

 

În anul universitar 2021-2022, cadrele didactice ale DEFS au participat la o serie de 

cursuri de formare profesională, din domenii interdisciplinare (în număr de 8 participări), 

organizate de UB sau de alte foruri superioare, sub formă de workshop-uri online, cu 

finalizate prin obținerea de competențe transversale pentru dezvoltarea academică. De 

asemenea, cadrele didactice au participat în ședințe online la organizarea competiției 

Panathlon Athens 2022, la demararea unui proiect Erasmus + Sport inițiat de NKU Athens și 

implicarea, ca partener în proiectarea și depunerea proiectului Erasmus +Sport, inițiat de 

Associazioni Sportive e Sociali Italiane, în parteneriat cu Câmara Municipal Paredes 

Portugalia: XYZ for Sport – Family and Life Relay la Comisia Europeană, martie 2022 și 

octombrie 2022. 

 

IV.6. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport pune la dispoziția studenților o serie de 

resurse de învățare, menite să contribuie la facilitarea procesului instructiv-educativ la nivelul 

fiecărei discipline sportive. Ne referim în principal, la numărul generos de referințe 

bibliografice, ce se regăsec în diferite forme, în cadrul Bibliotecii Universității.  Fiecare 

disciplină sportivă predată este dublată de suporturi de cursuri și îndrumare de lucrări 

practice, utile în completarea teoretică a cunoștințelor de specialitate, fiind atât în format fizic, 

cât și în format digital la dispoziția studenților interesați. De asemenea, DEFS asigură condiții 

de învățare pentru studenții cu cerințe speciale sau cu dizabilități, pentru studenții maturi, cât 

și pentru studenții angajați sau internaționali.  

În anul universitar 2021-2022, procesul didactic a suferit modificări esențiale în cea 

ce privește metodele și mijloacele de predare, precum și evaluarea studenților, adaptate 

modului online și hibrid. 
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IV.7. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 

internă a calității 

 

DEFS a dezvoltat platforma online de înscriere a studenților la disciplinele sportive 

preferate, fiind o bază de date substanțială, eficientă în dezvoltarea procesului de comunicare 

și de predare (http://inscriere.defs.unibuc.ro/). De asemenea, platforma online de înscriere la 

competiția tradițională, Crosul Universității din București, a facilitat colectarea consimțită a 

mii de date referitoare la participanții înscriși la competiție, pe categorii de vârstă.  

Dezvoltarea paginii oficiale de facebook a DEFS (https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/) și 

actualizarea permanentă a paginii oficiale (https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-

educatie-fizica-si-sport/) au condus la transmiterea, în timp real, a tuturor informațiilor 

referitoare la disciplina Educație fizică, mai ales în perioada de pandemie, care a determinat 

comunicarea virtuală între profesori și studenți. Și nu în ultimul rând, s-a continuat utilizarea, 

în procesul de predare, a platformelor online, ca și în anul precedent, din cauza pandemiei de 

Covid: Google Meet, Google Forms, Drive. 

 

 

IV.8. Transparența informațiilor de interes public cu privire la 

programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și 

calificările oferite 

 

Studenții beneficiază de un ghid al studentului, actualizat anual, cu toate informațiile 

relevante despre parcursul lor la disciplina Educație fizică,  disciplinele sportive disponibile 

în planul de învățământ al DEFS, înscrierile online, cerințele de promovare ale disciplinei, 

sistemul de evaluare, sistemul competițional universitar etc. De asemenea, fișele de 

disciplină, planul de învățământ și alte informații de interes public pot fi accesate pe site-ul 

oficial al DEFS: https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/ și 

pe pagina oficială  de facebook: https://www.facebook.com/DEFS.UB/ 

 

IV.9. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, 

conform legii 

 

Comisia de asigurarea calității la nivelul DEFS (CEAC-D) participă la întocmirea 

Raportului anual de autoevaluare a DEFS și propune măsuri de îmbunătățire a calității 

http://inscriere.defs.unibuc.ro/
https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://www.facebook.com/DEFS.UB/
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educației în departament. În același timp, CEAC-D propune îmbunătățirea criteriilor de 

autoevaluare a personalului didactic pe baza feedback-ului obținut în evaluarea precedentă. În 

anul universitar 2021-2022, CEAC-D a demarat procesul de evaluare anuală a cadrelor 

didactice în luna ianuarie și a centralizat evaluările individuale (Anexa 1). 

 

 

V. Analize interne și comparative 

 

V.1. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

-cadre didactice 

valoroase, cu duble 

specializări sportive, 

recunoscute la nivel 

național; 

-interes crescut al 

studenților UB pentru 

practicarea educației 

fizice și sportului, 

(5170 studenți înscriși 

la disciplina educație 

fizică); 

-adaptarea modalității 

de predare online și 

hibrid; 

-transmiterea rapidă și 

eficientă a 

informațiilor prin 

intermediul site-ului și 

a paginii de facebook 

ale departamentului; 

 -eficientizarea 

înscrierii studenților la 

disciplina EFS prin 

crearea platformei 

- desființarea sălii 

de autoapărare și 

lipsa identificării 

unui spațiu adecvat 

în schimbul 

acesteia; 

 

-lipsa unei săli de 

sport 

multifuncționale, cu 

dimensiuni 

regulamentare; 

 

   

 

-transformarea statului 

disciplinei Educație 

fizică în planurile de 

învățământ ale 

facultăților, din 

disciplină facultativă  

în disciplină 

obligatorie 

(complementară), 

conform standardelor 

specifice ARACIS;  

-continuarea 

proiectelor în derulare 

pentru construirea 

complexului sportiv 

multifuncţional ”Ioan 

Mihăilescu”; 

  

- bază materială în 

degradare. 

-imposibilitatea 

atingerii obiectivelor 

din cauza pandemiei de 

Coronavirus; 

- imposibilitatea de a 

organiza competiții 

sportive studențești în 

următoarea perioadă; 

- scăderea calității 

procesului de predare 

din cauza dificultății de 

adaptare a cadrelor 

didactice la sistemul de 

predare online și hibrid; 
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online. 

ACTIVITATEA DE CERCETARE  

-organizarea anuală a 

Conferinței Științifice  

Internaționale și 

menținerea caracterului 

internațional al acesteia 

din anul 2007; 

-publicarea revistei 

”Univesity Arena – 

Journal of Physical 

Education, Sport and 

Health” – apariție în 

limba engleză; 

-participare la congrese 

internaționale ce 

abordează teme 

interdisciplinare; 

-reprezentare 

nesemnificativă a 

revistelor de 

specialitate, cotate 

ISI, pe plan 

național; 

-dificultăți, 

datorate 

rigurozității 

cerințelor 

revistelor BDI și 

ISI, în publicarea 

articolelor ; 

-nefinalizarea 

procedurilor de 

publicare a revistei 

University Arena 

în anul 2022 

 

-Continuarea publicării 

revistei online 

”University Arena”, cu 

scopul de obținere a 

indexării acesteia în 

baze de date 

internaționale; 

-implicarea în 

demararea  de proiecte 

naționale și 

internaționale cu teme 

interdisciplinare; 

-publicarea articolelor 

în baze de date 

recunoscute 

internațional (ISI, 

BDI); 

 

-scăderea productivității 

științifice prin 

implicarea modestă a 

corpului profesoral în 

activitatea de cercetare, 

activitatea fiind 

orientată cu predilecție 

pe activitatea didactică 

de predare în regim 

online și hibrid; 

ACTIVITATEA INSTITUȚIONALĂ 

- preocupări constante 

pentru îmbunătățirea 

calității procesului de 

predare a activităților 

fizice pentru angajații 

UB; 

- lipsa unui statut 

unitar al disciplinei 

Educație fizică și 

sport, la nivelul 

tuturor facultăților 

UB ; 

-proceduri 

anevoioase la 

nivelul UB în 

achiziționarea de 

aparatură și 

echipamente 

sportive; 

 

-colaborarea cu 

instituții și foruri de 

specialitate în vederea 

implementării unor 

proiecte pentru 

creșterea vizibilității  

activității DEFS; 

- implicarea DEFS în 

proiecte sociale; 

-implicarea în 

organizarea/participar

ea în competiții 

sportive în Consorțiul 

CIVIS, Consorțiul 

Universitaria; 

- alocarea de fonduri 

insuficiente pentru 

dezvoltarea bazelor 

sportive proprii; 

- deficit bugetar. 
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V.2. Dinamici relevante în raport cu anii precedenți privind starea 

facultății (se vor comenta în mod special anexele) 

 

 

Anul universitar 2021-2022 a reprezentat o continuare a predării online în semestrul 

I și hibrid în semestrul al II_lea – total diferită și incomodă – din cauza pandemiei de 

Coronavirus.  Acest fapt a condus la oprirea unor activități, precum evenimente și competiții 

sportive, la modificarea fișelor de disciplină, la modificarea sistemului de evaluare a 

studenților, la modificarea metodelor de predare din partea cadrelor didactice. 

Activitatea s-a axat preponderent pe organizarea și adaptarea activității didactice 

online cu studenții care au optat pentru practicarea educației fizice, în  număr de 5170, un  

număr foarte mare de gestionat în astfel de condiții. Cu toate acestea, corpul profesoral și 

secretariatul au reușit să finalizeze procesul didactic cu succes. 

 

 

 

VI. Concluzii/Propuneri 

 
VI.1. Plan de măsuri 

Pe lângă aspectele menționate anterior, strategia DEFS trebuie îndreptată și în sfera 

obiectivelor care nu și-au atins scopul în totalitate în anii precedenți, prin:  

- îmbunătățirea comunicării profesor – student, pentru eficientizarea activităţii 

educaţionale; 

 - elaborarea unor seturi de programe pentru activitatea independentă, în scopul 

includerii exercițiului fizic în viața cotidiană pentru eliminarea sedentarismului și a 

monotoniei, instalate în perioada de pandemie; 

- creşterea competenţelor profesionale prin activităţi de perfecţionare şi 

autoperfecţionare la nivelul întregii problematici de predare; 

- lucru în echipă pentru a dezvolta soluţii eficiente într-o atmosferă de încredere; 

- colaborarea cu alte universităţi din Consorțiul Universitaria și CIVIS; 

- continuarea implicării în inițiere de proiecte de anvergură și elaborarea de articole cu 

relevanță în domeniu. 
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VI.2. Priorităţi 

 

DEFS urmărește continuarea demersurilor întreprinse în anii anteriori, în ceea ce 

privește: 

- îmbunătățirea procesului didactic prin actualizarea permanentă a ofertei 

educaționale (îmbunătățirea planurilor de învățământ); 

- sensibilizarea factorilor de conducere cu privire la importanța obligativității 

disciplinei Educație fizică la nivelul învățământului superior de neprofil în primii doi 

ani de studii, conform legislației în vigoare și a reglementărilor și recomandărilor 

ARACIS, ca o alternativă viabilă și valabilă la influențele negative ale lipsei de 

mișcare la nivelul tinerilor. 

 continuarea proiectelor inițiate la nivelul UB cu privire la construirea Complexului 

Sportiv “IOAN MIHĂILESCU”; 

 dezvoltarea bazei materiale, factor important în atragerea studenților spre 

practicarea sistematică a exercițiului fizic, precum și în crearea condițiilor optime 

pentru organizarea competițiilor universitare de nivel național și internațional; 

 inițierea unor parteneriate cu departamentele/facultățile Universității din 

București, prin inițierea unor programe postuniversitare/mastere multidisciplinare; 

 continuarea demersurilor pentru indexarea revistei DEFS: ”University Arena – 

Journal of Physical Education, Sport and Health” în baze de date internaționale, în 

scopul creșterii vizibilității departamentului, și implicit a universității; 

 implicarea mai activă a cadrelor didactice în elaborarea de articole și publicarea 

acestora în Clarivate Analytics. 

 

31.01.2023 

 

Director DEFS, 

 

Prof. univ. dr. ALINA-MIHAELA STOICA 


