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În data de 23 octombrie 2019, la Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a desfășurat masa 
rotundă cu tema Dubla carieră – pasul spre performanță, având ca moderatori pe prof. univ. dr. 
Beatrice Abalașei și conf. univ. dr. Liliana Elisabeta Radu. Au participat cadre didactice, 
studenți, masteranzi și doctoranzi.  
Pe durata discuțiilor participanții au vorbit despre profesionalizarea sportului, despre 
suprapunerea carierei sportive cu studiile, despre atitudinea sportivilor, antrenorilor, 
profesorilor, familiei în legătură cu dubla carieră. În cadrul discuțiilor de grup au fost exprimate 
opinii cu privire la experiența legată de educația sportivilor, despre problemele legate de 
gestionarea îndatoririlor educaționale și acelor legate de cariera sportivă, despre rolul 
educațional al sportului și posibilitățile de integrare a sportivilor în societate după terminarea 
carierei sportive. Este nevoie de crearea unei imagini pozitive a sportivului, de recunoaștere și 
promovare a rezultatelor obținute, precum și susținere din partea cluburilor și federației în 
vederea accesului la o carieră dublă.  
https://www.uaic.ro/zilele-universitatii-2019/ 
 

Dual-career – the step towards performance 

On 23 October 2019, the Faculty of Physical Education and Sport hosted the roundtable with 
the topic Dual-career – the step towards performance, having as moderators Prof. Beatrice 
Abalașei, PhD and Assoc. Prof. Liliana Elisabeta Radu, PhD. There were teaching staff 
members, undergraduate students master students and doctoral candidates in attendance.  
Throughout the discussions, the participants talked about the professionalisation of the sport, 
the overlap with sports career and the studies, about the attitude of athletes, of coaches, of 
teachers, of the family regarding dual-career. Within the group discussions, opinions were 
expressed concerning the experience related to the education of athletes, the issues related to 
managing the educational tasks and those related to sports career, the educational role of sport 
and the possibilities of integrating athletes in the society after the end of the sports career. It is 
necessary to create a positive image of the athlete, to acknowledge and promote the results 
obtained, as well as to get support from the clubs and the federation for accessing dual-career.  
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