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RAPORT  SINTEZĂ 

privind evoluţia şi starea facultății - anul universitar 2015-2016 

 

Anul universitar 2015-2016 este anul cu numărul 25 în existența învățământului 

superior de educație fizică și sport la Brașov. Întâi a apărut o secție de educație fizică în 

cadrul Facultății de Științe a Universității Transilvania, ca apoi, din 2002 să fie transformată 

în Facultatea de Educație Fizică și Sport. În anul 2010 apare în MO al României 

nr.578/16.08.2010 aprobarea schimbării denumirii în Facultatea de Educație Fizică și Sporturi 

Montane. 

Astăzi, facultatea derulează la forma de învățământ la zi trei programe de studii de 

licență:  

 Educație fizică și sportivă 

 Sport și performanță motrică  

 Kinetoterapie și motricitate specială 

și trei programe de studii de master: 

 Managementul activităţilor formale, non-formale şi de recuperare a stării de 

sănătate 

 Diagnoza şi prognoza psihomotrică 

 Performanţă sportivă şi management în sport 

La învățământ cu frecvență redusă, FEFSM are două programe de studii de licență: 

 Educație fizică și sportivă 

 Sport și performanță motrică  

Începând cu anul 2010, în cadrul facultății se derulează și studii doctorale conform 

Ordinului MECTS nr. 4966/31.08.2010, domeniul de doctorat fiind Știința sportului, ca și 

conducători științifici putându-i menționa pe prof.univ.dr. Lorand Balint, prof.univ.dr. Dragoș 

Ionescu Bondoc, prof.univ.dr. Dana Bădău, prof.univ.dr. Claudiu Mereuță. 

La ora actuală, Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane are 655 studenți 

dintre care o mare parte sunt angreanți în diverse competiții naționale și internaționale. În 

tabelul ce urmează sunt prezentate câteva dintre rezultatele actualilor studenți sau masteranzi 

ai facultății noastre:  

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume Disciplina Competiţia  Locul  

1 Buta George Stefan Schi biatlon C.N. 1 

2 Cabal George Motocros C.N. 1 

3 Cîrstea Ioana Florina Schi biatlon C.N. 1 

4 Costin Paul Dans sportiv Cupa Mondială 5 

5 Crăciun Florin Cezar Bob si sanie J.O. Sochi, C.M. / C.N. 6 / 1 

6 Cretu Valentin Bob si sanie J.O. Sochi, C.M. / C.N. 6 / 1 

7 Dumitru Dennis Hochei C.N. 1 

8 Gorneanu Casiana Andreea Karate Ashihara C.M.  2 

9 Ion Stefan Rares Tir sportiv C.M.U.  2 

10 Janos Imre Hochei C.N. 1 

http://www2.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=nM1YKo6bLII%3d&tabid=163
http://www2.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=nM1YKo6bLII%3d&tabid=163
http://www.unitbv.ro/Portals/24/despre%20facult/prezentare%20DPP.pdf
http://www.unitbv.ro/Portals/24/despre%20facult/prezentare%20PSMS.pdf
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C.M. – Campionat Mondial  

C.M.U. – Campionat Mondial Universitar 

C.N. – Campionat Naţional 

C.N.U. – Campionat Naţional Universitar 

J.O. – Jocurile Olimpice 

FIS Cup – Cupa Federaţiei Internaţionale de Schi 

 

În conformitate cu Planul strategic al facultății pentru perioada 2012-2016 şi Planul 

operaţional pentru anul 2015-2016, principalele obiective urmărite sunt activitatea didactică 

şi de cercetare ştiinţifică. 

Pentru realizarea acestor obiective, Decanul şi Consiliul Facultăţii şi-au concentrat 

activităţile pe dezvoltarea infrastrcturii, optimizarea gestionării eficiente a resurselor 

facultăţii şi a implementării standardelor de calitate stabilite prin Metodologia ARACIS a 

Progamelor de studii pentru licenţă şi masterat. 

 
I. Infrastructură şi resurse financiare 

 

1. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane și-a dat concursul în reabilitarea și 

amenajarea clădirii dintre sala de gimnastică și terenul sintetic de sport, clădire 

destinată unor noi birouri pentru cadrele didactice și a unor noi vestiare pentru studenți. 

2. S-a amenajat sala de calculatoare pentru studenții și cadrele didactice din FEFSM (Q I 

7). 

3. Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și, în același 

timp a bunurilor universității, precum și pentru desfăşurarea activităţilor didactice în 

condiţii de maximă securitate a fost reorganizat accesul în clădirile administrate de 

către FEFSM (birouri, cele două săli de jocuri). Cu același scop a fost înlocuită și ușa 

principală de acces și s-au instalat camere de luat vederi în sălile de sport și pe holuri. 

4. Au fost atrase fonduri de peste 20000 de lei în vederea organizării celor două 

evenimente anuale importane ale FEFSM: CNU de Schi și Conferința Internațională 

YPOM. 

5. Cu sprijinul conducerii universității rămâne să rezolvăm cele două proiecte mari ale 

facultății: A. Sala mare de sport: renovarea și dotarea corespunzător activităților ce se 

desfășoară aici. B. Sala de forță: echiparea acesteia cu aparate și instalații performante. 

În prezent, spațiile alocate FEFSM sunt, în mare parte, reabilitate şi echipate pentru a 

realiza un proces didactic modern, stimulativ şi performant. 

 

 

 

11 Marton Hunor Hochei C.N. 1 

12 Salman Diana Maria Schi biatlon C.N. 1 

13 Stere Alexandra Judo C.N. 2 

14 Tudose Alina Georgiana Lupte  C.N. 1 

15 Ungureanu Marius Schi biatlon C.N. 1 

16 Tudor Remus Schi sărituri FIS Cup / C.N. 3 / 2 
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II. Procesul didactic şi resursele umane 

1. Personal didactic 

În  această  perioadă  necesarul  de  resursă  umană  calificată  a  fost  optim  

asigurată  prin motivarea instituțională, stimularea şi promovarea valorii didactice şi a 

loialității față de brandul Facultății şi al Universității. 

În privința recrutării şi promovării  personalului didactic calificat s-a urmărit, pe de o 

parte, stimularea  calității  profesionale  a  cadrelor  didactice  titulare  şi,  pe  de  altă  parte,  

ocuparea posturilor  didactice  vacante,  prin  concurs,  cu  persoane  motivate  pentru  

cariera  universitară.   

Astfel, în prezent  avem 24 cadre didactice dintre care doar 19 titulare. Conform 

raportului ARACIS acoperim doar 33% din necesarul facultăţii. Trebuie să ne 

orientăm spre scoaterea la concurs a unor posturi didactice sau de cercetare.  

De asemenea, se poate menţiona, implicarea personalului din facultate în organizarea 

evenimentelor locale şi naţionale, prin colaborarea cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu 

Federația Sportului Școlar și Universitar, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi cu 

Asociaţia “15 Noiembrie”.  

2. Studenţi 

Și în acest an universitar FEFSM s-a focalizat pe creşterea eficienţei activităţilor de 

promovare a programelor de studii şi, de asemenea, constituirea unui grup de studenţi 

însoţiţi de cadre didactice care să se deplaseze la diferite licee din ţară pentru a 

promova  şi recruta candidaţi pentru toate programele ofertate de facultate. 

De asemenea, prin colaborarea cu Nova TV și Radio Campus Transilvania, studenţii 

şi cadrele didactice promovează constant informaţii despre oferta educaţională a FEFSM. 

Din punct de vedere al inserţiei profesionale, un procent de 80 % din absolvenţii 

ciclului de licenţă şi master, sunt angajaţi în învăţământul preuniversitar sau în alte activităţi 

specifice calificării obţinute prin parcurgerea programelor de studii. 

La nivelul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane s-au actualizat 

protocoalele de colaborare cu centre şi asociaţii de întrajutorare a persoanelor vârstnice şi cu 

nevoi speciale, în care studenţii facultăţii îşi desfăşoară practica de specialitate. Facultatea a 

reînnoit protocoalele cu o serie de cluburi sportive pentru programul de studii Sport şi 

Performanţă Motrică.  

Tot în acest context, amintim faptul că, o parte din personalul didactic este cuprins în 

comisii de specialitate la nivelul ARACIS şi MEN, respectiv CNATDCU, ceea ce 

demonstrează calitatea pregătirii acestora în domeniul de specialitate. 

3. Conţinutul procesului didactic 

Planurile  de  învăţământ  de  la programele  de  studiu  au  fost  ajustate  în 

conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație pentru a creşte eficienţa procesului 

de educare și instruire şi în vederea gestionării eficiente a resurselor umane, financiare și 

materiale. Astfel, a fost optimizată logica succesiunii disciplinelor din planurile de 

învățământ, bugetul de timp alocat, numărul de credite şi au fost reformulate unele discipline 

sau introduse noi discipline în programele de studii. Ajustarea planurilor de învățământ s-a 

realizat în cadrul Departamentului de Performanţă Motrică şi în cadrul Departamentului 

Educaţie Fizică şi Motricitate Specială, cu respectarea metodologiei ARACIS. 



FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI  
SPORTURI MONTANE 

Brașov, str. Universității nr. 1, 
0268 474 060 
 

Facultatea s-a preocupat pentru idenficarea plasamentelor de efectuare a practicii de 

specialitate în instituţii şi organizaţii cu recunoaştere pe piaţă, legalizate în 

convenţii/contracte de practică. 

Conform Planului strategic şi Planului operaţional pentru 2015-2016, Consiliul 

facultăţii a monitorizat și validat în anul 2015-2016, următoarele activităţi: 

 Instruirea personalului didactic prin programe focalizate pe tehnicile de predare 

interactive; 

 Finalizarea grilelor metodologice pentru toate programele de studiu; 

 Reactualizarea Fişelor de disciplină, pentru toate programele de studiu. 

 

4. Mobilităţi Erasmus Plus 

În aces t  an  FEFSM a  con t inua t  colaborarea cu partenerii din Portugalia, 

Turcia şi Ungaria în ceea ce privește dezvoltarea mobilităților de acest tip. Astfel, în fiecare 

an, peste 10 studenți vor participa la cursurile unor facultăți de profil din țările menționate 

anterior. 

 

III. Cercetare știinţifică 

Ca în fiecare an, activitatea de cercetare ştiințifică s-a desfăşurat în spiritul asigurării 

standardelor de calitate, facultatea dispunând de resurse financiare, logistice şi umane 

pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Astfel, FRACS reprezintă un instrument important de monitorizare şi evaluare a 

activităţilor ştiinţifice ale cadrelor didactice. Menţionez că nu toate cadrele didactice şi-au 

îndeplinit norma de cercetare. 

Și în acest an universitar (2015-2016) cadrele didactice au derulat proiecte de 

cercetare și au publicat cărţi şi articole ştiinţifice. 

            A fost editată seria IX – Sciences of Human Kinetics, No.1 și No.2 - 2016 a 

Buletinului Științific al Universităţii Transilvania din Braşov. 

În  cursul  anului  universitar  2015-2016 s-a desfăşurat, ca în fiecare an, sesiunea  

stiinţifică  studenţească la care iau parte din ce în ce mai mulți studenți.  

Prin prisma rezultatelor cercetării, cadrele didactice titulare ale facultăţii şi-au 

îndeplinit, în general, sarcinile expuse în fişa FRACS. De asemenea, putem menţiona 

colaborarea, precum şi implicarea personalului instituţiei noastre, dar şi a studenţilor, în 

organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive la nivel de universitate. 
 

 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Ioan Turcu 

 

 

 

http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IX/Contents_IX_1.html

