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SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII ȘI A PERSONALULUI DIDACTIC  

Pe parcursul anului 2019 numărul programelor de studii la nivel de licență a rămas la trei                
(Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială), iar             
pe lângă cele cinci programe de master (Fitness și estetică corporală, Activități sportive de timp               
liber și sporturi extreme, Educație fizică și sportivă școlară, Kinetoterapia în traumatologia sportivă,             
program existent și la extensiunea Chișinău), facultatea a primit autorizare și pentru Școala             
Doctorală de Știința Sportului și Educației fizice. La toate nivelele de studii, licență, master și               
doctorat, în anul universitar 2019-2020 studiază 928 de studenți, repartizați astfel: doctorat - 10,              
master - 314, licență - 604 (din care 13 studenti Erasmus incoming semestrul 1 + 2). 
Efectivul de studenți școlarizați în anul universitar 2019-2020 arată o creștere cu 48% în comparație               
cu anul universitar 2015-2016, în contextul în care au fost înființate programe de studii noi la nivel                 
de licență, master, doctorat.  
Procesul educațional și de cercetare este asigurat de un număr total de 27 de cadre didactice titulare                 
cu norma de bază la această instituție și 23 de cadre didactice asociate.  
Situația posturilor vacante în anul 2019, Conform Statelor de funcții al Departamentului din cadrul              
Facultății și al Statului de funcții al Școlii doctorale, în anul universitar 2019/2020 se constată un                
număr total de 40 de posturi vacante. 
O plajă acceptabilă a gradului de ocupare în care să se înscrie disciplinele ar fi, conform analizei, în                  
limitele a 60-75%. Un grad mai redus de ocupare ar putea determina apariţia unui număr excesiv de                 
posturi vacante care implică cheltuieli de personal suplimentare prin plata cu ora şi în acelaşi timp                
va genera o supraîncărcare a cadrelor didactice, cu consecinţă în alterarea calităţii actului didactic şi               
implicit, scăderea gradului de satisfacţie profesională atât al cadrelor didactice cât şi al studenţilor.  
1. Un Grad de ocupare de 30% sau mai mic este critic pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.                 
2. În acelaşi timp creşterea Gradului de Ocupare cu personal peste 80% nu este de dorit deoarece                 
este necesară o marjă de siguranţă pentru asigurarea normelor didactice care pot fi afectate de               
scăderea numărului de studenţi dintr-un an de studiu.  
3. Gradul de ocupare de 90% sau 100% reprezintă probleme majore pentru facultate datorită              
dificultăţilor greu surmontabile de asigurare a normelor care duc la încărcarea excesivă a programei              
analitice sau la încărcarea cu un număr excesiv de serii de studenţi a unor catedre ceea ce duce                  
invariabil la alterarea majoră a procesului didactic.  
Este necesară respectarea structurii piramidale a ierarhiei didactice în catedră și reprezintă un             
criteriu de care trebuie ţinut seama în strategia de dezvoltare a resursei umane din facultate având în                 
vedere necesitatea asigurării unui flux normal al promovărilor cu evitarea sincopelor şi respectiv al              
promovărilor masive. 
Creșterea destul de semnificativă a posturilor vacante din cadrul Facultății de Educație fizică și              
sport se datorează, în primul rând, celor trei programe de studiu nou înființate. Tot aici trebuie                
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menţionat şi faptul că în anul 2020 s-a depus la ARACIS dosarul de autorizare al programului de                 
studii universitare de licență, Kinetoterapie și motricitate specială, locația Chișinău. 
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CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

În cadrul facultății funcționează 1 centru de cercetare, acreditat intern: Centrul de Cercetare în               
Educație fizică și sport și un Centru de cercetare pentru studenți: Centrul de selecție și consilieră                
sportivă. Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat: 3 conferințe internaționale, în colaborare cu             
Cosorțiul Universitaria, cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău și cu               
Universitatea de Medicină și Farmacie GR. T. Popa din Iași.  
Scopul organizației este de a face disponibile ultimele rezultate ale cercetărilor din domeniul             
educației fizice și sportului, ceea ce va permite profesorilor și beneficiarilor din spațiul academic să               
acceseze informații actuale și actualizate. 
Organizarea activităților din cadrul Zilelor Universității au ca scop atingerea unui înalt nivel de              
implicare ethosul academic a cadrelor didactice și a studenților, manifestările centrându-se pe            
diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate şi pe ințierea unor colaborări viitoare.  
 
 
Indicator Denumirea indicatorului Număr 
I.1 Lucrări indexate in reviste ISI Web of Knowledge 7 
I.2 Lucrări științifice publicate în reviste românești și străine din fluxul principal de            

publicații indexate în baze de date internaționale BDI (non-ISI) 
25 

I.3 Lucrări științifice publicate în reviste românești sau străine (non-ISI, non-BDI),          
peer reviewed 

2 

I.4 Lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor naționale sau internaţionale          
indexate BDI sau non-BDI, peer reviewed 

0 

I.5 Comunicări-expoziții - poster în cadrul unor manifestări științifice naționale &          
internaţionale, peer reviewed 

15 

1.6 Cărţi de specialitate publicate în edituri naţionale 8 
I.6.a Capitole în cărți de specialitate publicate în edituri naţionale 0 
I.7 Cărţi de specialitate publicate în edituri internaţionale 0 
I.8 Traduceri 0 
I.9 Brevete de invenţie obţinute/Cereri de brevete de invenție (CBI) depuse la OSIM            

sau alte organisme similare 
0 

I.10 Citări ale lucrărilor științifice (fără autocitări) 120 
I.11 Premii, nominalizări, medalii  şi distincţii academice naţionale şi internaţionale 1 
I.12 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi          

internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării 
0 

I.13 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi           
manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/Recenzor pentru       
reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale / Recenzor pentru edituri           
de prestigiu; 

40 

I.14 Lista evenimentelor științifice organizate în 2019 13 
 
 
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Relația cu societatea civilă are scopul de a crea şi menţine o imagine cât mai favorabilă a                 
facultății. Activitatea, la acest punct, constă în reflectarea în mass-media a întregii activităţi             
desfăşurate în cadrul facultății, a proiectelor, obiectivelor sale imediate și viitoare, subordonate            
educației. Astfel, a fost asigurată legătura cu mass–media prin intermediul comunicatelor de presă,             
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informaţiilor specifice, prin mediatizarea evenimentelor organizate şi prin organizarea întâlnirilor          
cu reprezentanții societății civile. 
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ASIGURAREA CALITĂȚII 

Acțiunile specifice managementului calității s-au orientat pe: îmbunătățirea planurilor de          
învățământ, mai ales la programele de master, pentru a corespunde cu noile standarde ARACIS;              
îmbunătățirea abilităților de predare-învățare și de comunicare cu ajutorul platformelor on-line, ale            
cadrelor didactice și ale studenților; implicarea studenților în activități de voluntariat. 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI (MĂSURI) ÎNDEPLINIRE 
INDICATORI 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

1. Corelarea  
programelor de studii   
de licență și masterat    
cu nevoile mediului   
de afaceri 

1.1. Întâlniri cu 
angajatori/asociații profesionale  

6  mese rotunde 
http://www.uaic.ro/zilele-univer
sitatii-2019/ 

2. Creșterea  
numărului de acțiuni   
dedicate educației  
nonformale 

2.1. Organizarea 
Work-shop-urilor specifice 
domeniului, interdisciplinare 
2.2. Depunerea proiectelor 
pentru tineret 

Organizarea atelierelor de lucru 
cu tematică interdisciplinară, 
obiectiv îndeplinit prin 
intermediul proiectelor 
ERASMUS 

3. Încurajarea  
aptitudinilor 
antreprenoriale ale  
studenţilor 

3.1. Participarea, în calitate de 
partener, în proiecte care 
formează competențe 
antreprenoriale studenților 

Obiectiv indeplinit 
● 1 proiect / prin colaborarea cu 

JAR ROMANIA 

4. Întărirea relațiilor   
de cooperare cu țările    
UE (parteneriate,  
profesori, studenți,  
diplome comune,  
diplome duble,  
proiecte de cercetare   
comune, manifestări  
științifice 
internaționale, 
publicații) 

4.1. Semnarea parteneriatelor cu 
instituții similare naționale și 
internaționale  
4.2. Identificarea nevoilor 
comune și aplicarea procedurilor 
de implementare pentru noi 
programe de studii universitare 
4.3. Organizarea manifestărilor 
științifice internaționale 

Obiective îndeplinite 
3 parteneriate 
2 programe noi, diplome 
comune 
3 manifestări științifice 
 

5. Înființarea Școlii   
doctorale 

5.1. Completarea dosarului 
depus la MEN în 2018 

Obiectiv îndeplinit 
Școala doctorală în Știința 
Sportului și Educației Fizice 

6. Evaluarea  
domeniului de master   
Știința Sportului și   
Educației fizice 

6.1. Completarea Raportului de 
autoevaluare 

Obiectiv îndeplinit 
1 program 
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7. Corelarea  
calificărilor cu  
programele de studii   
(dosare RNCIS) 

7.1. Realizarea dosarelor  Obiectiv îndeplinit 
7 programe de studii 

8. Atragerea de   
studenți din țară și    
străinătate prin  
intermediul 
competițiilor sportive  
sau activităților  
științifice 

8.1. Organizarea competițiilor   
sportive și științifice 

Obiectiv îndeplinit 
2 competiții de anvergură 

9. Transferul  
rezultatelor cercetării  
ştiințifice în procesul   
de învățământ. 

9.1. Organizarea de dezbateri    
științifice cu teme de actualitate     
în Știința Sportului și Educației     
fizice  

Obiectiv îndeplinit 
28 de dezbateri 

CERCETARE 

10. Dezvoltarea  
tinerilor cercetători -   
Centrul de selecție și    
consiliere sportivă 

10.1. Organizarea activităților ce    
vizează performanța didactică și    
științifică a tinerilor din    
domeniul Știința Sportului și    
Educației Fizice 

Obiectiv îndeplinit 
Selecția și implicarea a 10 
tineri, cu abilități specifice, în 
activități de cercetare 

11. Manifestări  
științifice naționale și   
internaționale 

11.1. Organizarea evenimentelor   
științifice naționale și   
internaționale 

Obiectiv îndeplinit 
2 manifestări științiifce 
naționale și internaționale (3 
organizate) 

12. Publicații  
științifice (cărți,  
articole) 

12.1. Publicare de carte și     
articole științifice 

10 cărți de specialitate-parțial 
îndeplinit 
40 de articole științifice cu 
tematică 
interdisciplinară-Obiectiv 
îndeplinit 

BUGET, PATRIMONIU, RESURSE UMANE 

 

 

Str. Toma Cozma nr. 3, Cod poştal 700554 , IAŞI, ROMÂNIA 
Tel.: +40 232 401026, Fax: +40 232 201126  
e-mail: asf.sport@uaic.ro  

 

 

 

 

mailto:asf.sport@uaic.ro


 

13. Elaborarea  
proiecțiilor bugetare  
2019 și a rapoartelor    
bugetare anuale 

13.1 Predarea in termenele    
solicitate a proiecțiilor bugetare 
13.2 Urmărirea lunară a    
execuțiilor bugetare  
13.3 Prezentarea periodică   
conducerii facultății execuțiile   
bugetare și încadrarea în bugetul     
propus 
13.4 Identificarea surselor de    
creștere a veniturilor facultății    
din: taxe, sponsorizări, finanțări    
nerambursabile 
13.5 Urmărirea traseului RNO    
pentru eficientizarea achizițiilor 

Proiect buget 2019 
Execuții bugetare lunare 

14. Modernizarea  
și/sau extinderea  
infrastructurii dedicate  
activităților de  
predare-învățare, 
cercetare, cazare și   
socializare dedicate  
comunității academice 

14.1.Inlocuirea suprafețelor 
sintetice de pe pista de atletism 
și terenul de tenis (montate în 
2002) 
14.2 Realizarea proiectului de 
acoperire a terenului de fotbal pe 
structură metalică și prelată de 
PVC 

Obiectiv în derulare 
Pistă atletism 
Suprafață teren de tenis 
Acoperirea terenului de fotbal 
cu balon 

15. Formarea resursei   
umane înalt calificate,   
cu pregătire teoretică   
şi practică  
interdisciplinară, 
capabilă să abordeze   
problematici 
sistemice, complexe  
în domeniul Științei   
Sportului și Educației   
Fizice 

15.1. Identificarea, selecția și 
pregătirea tinerilor specialiști 
pentru creșterea calității 
profesionale a resursei umane 
din cadrul facultății 

Obiectiv în derulare 
Cooptarea a 2 tineri în domeniul      
Kinetoterapie 
Cooptarea a 2 tineri în domeniul      
Educație fizică și sport 

16. Realizarea unui   
program de  
monitorizare şi  
evaluare a îndeplinirii   
indicatorilor de  
performanță (soft) 

16. 1. Monitorizarea îndeplinirii 
indicatorilor de performanță 

Obiectiv în derulare 
1 soft 

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 
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17. Promovarea  
imaginii facultății și   
Universității (de  
evidențiat pe site-ul   
fiecărei facultăți  
activitatea științifică a   
profesorilor, 
cercetătorilor, dar mai   
ales a studenților,   
precum și  
manifestările 
științifice dedicate  
studenților) 

17.1. Participări la emisiuni 
radio și TV 

 

 
Obiectiv îndeplinit 
6 participări la emisiuni radio și 
TV a cadrelor didactice 

18. Dialog continuu   
cu membri ai   
comunității 
academice, ai  
comunității locale,  
actori importanți de pe    
piața (parteneriate,  
internship-uri, târguri  
tematice, caravane,  
cercetări științifice cu   
caracter aplicativ) 

18.1. Participări la târguri 
educaționale 

Obiectiv îndeplinit 
2 participări la evenimente de     
promovare a studiilor   
universitare de licență și    
disertație 

19. Implementarea  
standardelor de  
control managerial  
intern 
 

19.1. Actualizarea bazelor de 
date cu: 
Contact Cadre didactice  
Contact Angajatori 
Număr parteneriate 
Număr de Intership-uri  
Absolvenți angajați 
Absolvenți neangajați 
Absolvenți care își continuă    
studiile la zi 
19.2. Realizarea Rapoartelor de    
activitate pentru: Decan,   
Prodecan, Director de   
Departament, Coordonator  
departament de cercetare 

Obiectiv îndeplinit 
Bază de date 
4 Rapoarte  de activitate 

20. Îmbunătățirea  
calității cursurilor și   
corelarea lor la   
standardele europene 

20.1. Reactualizarea conținutului   
cursurilor în acord cu    
standardele naționale și   
internaținale 

Obiectiv în derulare 
Studiu individual și stagii de 
cercetare prin Erasmus+ 
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Decan, 
Prof. dr. hab Beatrice-Aurelia ABALAŞEI 
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