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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. 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

Universitatea Transilvania din Braşov 
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORTURI MONTANE 

Braşov, Colina universităţii, nr. 1, Tel. +40 0268 474060 

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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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:  

 

 

 

 

 

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 

 

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 

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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Prezentul Plan Strategic pentru perioada 2016 –2020 are la bază obiectivele şi 

direcţiile de acţiune conţinute de Planul strategic şi Planul operaţional stabilite la nivel 

de universitate. De asemenea, este conceput în conformitate cu misiunea facultăţii, 

încadrată la rândul ei în cea a Universităţii Transilvania din Braşov. 

 

Pentru reușita acestei misiuni, consider vitală realizarea următoarelor deziderate: 

 

 Aplicarea politicii manageriale a universității la nivelul facultății; 

 Analizarea situației resurselor umane din FEFSM și elaborarea unui plan pe 

termen scurt în vederea dezvoltării acesteia; 

 Susținerea tinerilor colegi care au obținut titlul de doctor în promovarea pe 

post; 

 Stimularea și sprijinirea cadrelor didactice din FEFSM în demersurile 

obținerii abilitării, acțiune deosebit de importantă și de urgentă pentru 

menținerea conducerii de doctorat în domeniul nostru; 

 Abordarea echidistantă a statului de funcţiuni conform unor criterii în care 

să primeze interesul facultăţii, pregătirea şi experiența anterioară a fiecărui 

cadru didactic, atragerea specialiştilor din domeniu pentru asigurarea 

numărului de titulari; 

 Orientarea politicii de angajare doar către viitoare cadre didactice 

excepționale; 

 Identificarea posibilității de predare a unor cursuri de perfecționare pentru 

absolvenții FEFSM în vederea dezvoltării carierei acestora și, implicit, a 

acumulării de capital pentru facultatea noastră; 

 Pregătirea documentelor necesare procesului de evaluare externă de către 

ARACIS în anii universitari 2016-2020 pentru programele de studii de 

licență și master din cadrul FEFSM; 

 Continuarea dezvoltării și eficientizării Biroului de Admitere (cum e numit 

de domnul Rector) la nivel de facultate creat deja de 2 ani și care este 

format din două cadre didactice tinere asistate de un număr variabil de 

studenți voluntari; 

 Asigurarea unui management corespunzător în vederea realizării unei noi 

strategii de promovare a facultății prin atragerea absolvenților de liceu; 

 Intensificarea acțiunilor de promovare a facultății prin dezvoltarea relațiilor 

cu liceele cu program sportiv (LPS) și cu cluburile sportive școlare (CSS) 

din Brașov și județele limitrofe; 

 Organizarea fazelor finale ale competițiilor liceale de către FEFSM în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov în sălile de sport ale 

universității; 

 Asigurarea creșterii concurenței la admitere și implicit a calității 

învățământului pe parcursul celor 3-5 ani de studii prin implicarea tuturor 

cadrelor didactice din FEFSM în acțiunile de promovare; 

 Identificarea cauzelor abandonului universitar (licență/master) și elaborarea 

unui plan de măsuri pentru eliminarea acestora; 
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 Încheierea unui parteneriat cu ISJ privind desfășurarea lecțiilor deschise de 

către studenții FEFSM în liceele din Brașov; 

 Continuarea susținerii studenților în efectuarea practicii pedagogice, a 

practicii de antrenorat și a practicii de recuperare prin semnarea 

contractelor cu ISJ, cluburi sportive și clinici de specialitate; 

 Implicarea cât mai activă a studenților în acțiuni de voluntariat desfășurate 

în Universitatea Transilvania, în Brașov, dar și în împrejurimile acestuia; 

 Sprijinirea studenților în orientarea în carieră prin seminarii și conferințe la 

care să participe diverse personalități din domeniu; 

 Identificarea cerințelor pieței muncii – specializarea studenților; 

 Fluidizarea informațiilor prin utilizarea tehnologiilor noi: pagina web a 

universității și pagina de facebook a facultății; 

 Actualizarea regulamentului de desfășurare a orelor de educație fizică la 

cele 17 facultăți cu profil nesportiv din universitate; 

 Redifuzarea informațiilor dinspre Rectorat înspre toate cadrele didactice ale 

FEFSM direct prin mail sau afișarea lor în secretariat; 

 Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și 

onestitate între membrii celor două departamente; 

 Realizarea unui climat favorabil desfășurării activităților de predare, 

cercetare și evaluare în interiorul FEFSM prin comunicare deschisă și 

rezolvarea problemelor imediat ce apar; 

 Analiza si perfecționarea programelor de studiu conform noilor cerinţe 

legislative şi a celor de pe piaţa muncii; 

 Promovarea modulelor educaţionale în parteneriate europene prin 

mobilităţi reciproce ale cadrelor didactice şi studenţilor; 

 Creşterea calităţii procesului de învăţământ de predare, în corelaţie cu 

criteriul de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 Promovarea calităţii învățământului de educație fizică și sport cu accent pe 

obţinerea rezultatelor specifice în instruirea studenţilor şi în cercetare, 

pornind de la analiza resurselor existente, a standardelor naţionale, precum 

şi prin prisma rezultatelor preconizate; 

 Diversificarea și flexibilizarea ofertei educaţionale în vederea creşterii 

competitivităţii procesului didactic; 

 Elaborarea și implementarea unei strategii și a unui plan de măsuri privind 

dezvoltarea activității de cercetare în cele două departamente; 

 Dezvoltarea cercetării în facultate, prin identificarea de noi teme de 

cercetare şi dotarea cu aparate şi echipamente necesare, parteneriate cu alte 

facultăţi şi universităţi în programe de cercetare interdisciplinare; 

 Semnarea unui contract de parteneriat între FEFSM și Institutul Național de 

Cercetare în Sport care să prevadă instruirea unor cadre didactice tinere de 

la Brașov la INCS București; 

 Crearea unor echipe mixte în vederea elaborării unor proiecte de cercetare 

în domeniul educației fizice și a sportului; 

 Creșterea gradului de publicare a articolelor indexate ISI; 
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 Susținerea cadrelor didactice care se ocupă de elaborarea BUT (seria IX - 

SCIENCES OF HUMAN KINETICS) în vederea creșterii impactului și a 

vizibilității naționale și internaționale a acestei reviste; 

 Preocuparea pentru înființarea unui post de cercetator la Facultatea de 

Educație Fizică și Sporturi Montane (singura facultate fără cercetător); 

 Utilizarea rațională și eficientă a fondurilor și creșterea veniturilor facultății 

printr-un management financiar performant; 

 Dezvoltarea colaborării cu un agent economic puternic capabil să suțină ca 

sponsor activitățile derulate de facultatea noastră; 

 Securizarea sălilor de sport și a spațiului de birouri de pe colină în care își 

desfășoară activitatea FEFSM în scopul protejării atât a inventarului 

universității, cât și a bunurilor celor aproximativ 5000 de studenți care 

frecventează aceste săli; 

 Susținerea necesității construirii unui amfiteatru deasupra sălii vechi de 

sport; 

 Obținerea coordonării orarului unui amfiteatru (CP6) și a trei săli pentru 

seminarii în vederea creării unei stabilități în ceea ce privește programarea 

orelor studenților FEFSM; 

 Identificarea și propunerea către rectorat pentru premiere atât a studenților, 

cât și a cadrelor didactice cu cele mai bune rezultate obținute pe parcursul 

unui an universitar. 

 

 

 

 

 

Braşov, 18.04.2016     Conf. univ.dr. Ioan TURCU 


