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MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov 

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane  
Colina Universității, Str. Universității Nr. 1, 500068; 0268 474 060, f-efsm@unitbv.ro 

 
PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL 2022 – 2023 

 
Planul operațional al Facultății de Educație Fizică şi Sporturi Montane din cadrul 

Universității Transilvania din Braşov pentru perioada 2022 – 2023 are la bază planul strategic 
operațional al Managementului decanului, propus conducerii universității. Acest program este 
direcționat spre o strategie de menținere a valorii calitative a tuturor sectoarelor, 
departamentelor, la nivelul cerințelor actuale ale societății, precum şi ale învățământului 
superior din Romania. 

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane funcționează prin cele două 
departamente (Performanță motrică și Educație fizică și motricitate specială) în care sunt 
încadrate cele 22 cadre didactice titulare, cele 25 cadre didactice colaboratoare și cele trei 
cadre din personalul nedidactic coordonează 3 programe de studii la ciclul de licență, 2 
programe la IFR, 4 programe de masterat și unul de doctorat. 

În anul universitar 2022-2023 facultatea noastră are aproximativ 800 de studenți 
înmatriculați la cele trei cicluri de învățământ (licență-masterat-doctorat). 

Dintre prioritățile pentru această perioadă prezentăm: 
 

1. Realizarea unui climat şi a unor relații de muncă ce vor contribui la creşterea eficienței 
actului didactic într-un mediu academic motivant.  

Termen: Permanent 
Responsabil: Decanul, Consiliul facultății, precum şi toate cadrele 
didactice. 

2. Optimizarea procesului didactic prin armonizarea planurilor de învățământ pe structura 
licență – masterat – doctorat. 

Termen: Octombrie 2022 
Responsabil: Consiliul Facultății. 

3. Organizarea în condiții optime a examenului de admitere pentru toate formele și nivelurile 
de învățământ: licență – masterat – doctorat. 

Termen: Iulie – septembrie 2023 
Responsabil: Biroul de admitere. 

4. Organizarea în condiții bune a examenelor de licență și masterat din ambele sesiuni. 
Termen: februarie și iulie 2023 
Responsabil: Coordonatorii de programe. 

5. Pregătirea cursurilor în format IFR de către toate cadrele didactice implicate în predarea la 
această formă de învățământ. 

Termen: februarie și iulie 2023 
Responsabil: Coordonatorul IFR. 

6. Identificarea, la nivelul celor două departamente, a necesităților obiective de  promovare şi 
completare cu noi cadre didactice, a posturilor deficitare. În acest context, la nivelul 
departamentelor se vor discuta şi scoate posturi la concurs, iar la nivelul personalului 
nedidactic se va urmări promovarea pe trepte superioare, în funcție de competențele 
prezentate. 

Termen: fiecare semestru 
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Responsabil: Directorii de departamente, Prodecanul cu activitatea 
didactică. 

7. Se va avea în vedere sprijinirea departamentelor prin asigurarea resurselor necesare 
bunului mers atât al procesului didactic, cât şi al celui de cercetare. Vor fi găsite soluții de 
sprijinire financiară a participărilor la manifestări ştiințifice, cu impact semnificativ asupra 
cumulării cercetării la nivel de instituție. Cadrele didactice care urmează cursurile şcolii 
doctorale vor fi sprijinite în finalizarea acestora. 

Termen: Permanent 
   Responsabil: Decanul, Directorii de departamente. 
8. Identificarea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare a bazei sportive şi de 

kinetoterapie în vederea oferirii unor condiții optime, atât la nivelul studenților din 
facultatea noastră, cât şi pentru studenții de la celelalte facultăți din universitate. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Decanul, Prodecanul cu activitatea studenților. 

9. Finalizarea documentației pentru debutul unui program de studii în limba engleză aferent 
ciclului de studii universitare de master (performanță umană). 

Termen: 15.01.2023 
Responsabil: Decanul, Coordonatorii programelor de studii implicate. 

10. Optimizarea planurilor de învățământ din punct de vedere al cererii și ofertei de pe piață.  
Termen: 01.10.2022 
Responsabil: Decanul, Coordonatorii programelor de studii implicate. 

11. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți.  
Termen: februarie 2023 și octombrie 2023 
Responsabil: Prodecanul cu activitatea didactică. 

12. Promovarea relațiilor cu Inspectoratul Şcolar Județean prin realizarea unor acțiuni comune 
ce vor duce la o convergență a scopurilor educaționale pe care cele două instituții le 
deservesc. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Decanul, Directorii de departamente, Responsabilul cu 
calitatea. 

13. Sprijinirea cadrelor didactice în profesionalizarea carierei universitare prin realizarea unor 
schimburi de experiență cu alte centre universitare din țară şi străinătate; participări cu 
studenții sportivi la competiții naționale şi internaționale. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Prodecanul cu activitatea de cercetare; Prodecanul cu 
activitatea studenților. 

14. Găsirea unor soluții optime de realizare în condiții pandemice a conferinței internaționale 
organizată în fiecare an de către FEFSM. 

Termen: Noiembrie 2022 – martie 2023 
Responsabil: Decanul; Prodecanul cu activitatea de cercetare; Prodecanul 
cu activitatea studenților. 

15. Realizarea unor acțiuni prin care să fie crescută vizibilitatea activității facultății şi a cadrelor 
didactice. În acest sens, vor avea loc activități comune cu alte organizații şi instituții 
locale/regionale, în vederea cunoaşterii de către comunitate a activităților desfăşurate, 
atât în cadrul facultății, cât şi aflarea de către aceste organizații a ofertelor pe care le 
putem pune la dispoziția societății. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Decanul; Prodecanul cu activitatea studenților. 



3 

 

16. Intensificarea colaborării cu laboratorul de cercetări din cadrul Institutului de Cercetare – 
Dezvoltare al universității. În acest sens, în-afara majorității activităților doctoranzilor, se 
vor desfășura în cadrul institutului și activitățile programelor de studii de masterat și chiar 
și de licență. Cadrele didactice vor participa activ la derularea proiectelor de cercetare în 
institut în care vor implica și studenții facultății. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Prodecanul cu activitatea de cercetare; Directorul centrului 
de cercetare. 

17. În toate acțiunile promovate de facultate vor fi cooptați şi studenții acesteia pentru a le da 
posibilitatea să-şi valorifice ideile, precum şi  competențele de specialitate dobândite. 

Termen : Permanent 
Responsabil: Decanul; Prodecanul cu activitatea studențească. 

18. În acțiunea de promovare a facultății, departamentelor şi programelor de studii din ciclurile 
de licentă, masterat, doctorat vor fi implicați - după un proiect stabilit - şi studenții. 

Termen: Permanent 
Responsabil: Decanul; Directorii de departamente; Prodecanul cu 
activitatea studențească. 

19.  Se va acționa în continuare pentru asigurarea unui climat de colaborare cu cluburile 
sportive ce au semnat protocoale de colaborare cu facultatea sau universitatea. 

Termen: Permanent. 
Responsabil: Decanul; Consiliul facultății. 

20.  Continuarea dotării sălilor de sport de pe colină cu aparatură specifică în scopul 
eficientizării acestor spații, astfel încât calitatea actului de predare-învățare să crească la 
toate disciplinele din planurile de învățământ ale facultății de profil, precum şi modul de 
petrecere a timpului liber al studenților din cadrul  universității noastre. 

Termen: anul universitar 2022-2023 
Responsabil: Decanul; Conducerea universității. 

21. Promovarea la nivelul departamentelor a unor acțiuni care să atragă finanțare externă 
pentru propria dezvoltare. 

Termen: Permanent. 
Responsabil: Directorii de departamente. 

22. Perfecționarea platformei utilizate de studenții cu profil nesportiv pentru alegerea 
disciplinei sportive favorite direct de pe portalul universității. 

Termen: anul universitar 2022-2023 
Responsabil: Decanul; Prodecanul cu activitatea studențească. 

 
Aprobat în şedința de Consiliu al Facultății din data de 22.09.2022 

 
DECAN, 

Conf. univ. dr. Ioan Turcu  
 

 
 


