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RAPORTUL DECANULUI 
Facultății de Educație Fizică și Sport 

pentru anul 2020 
 

 
 

I. Direcțiile principale de evoluție a facultății  
Formarea  universitară de specialişti în domeniile educaţie fizică şi sport şi kinetoterapie 
conturează direcția de dezvoltare a facultății, prin perfecţionarea continuă a absovenţilor cu ajutorul 
programelor de master și a celor de perfecţionare ce vor genera dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi  
realizarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare. 

II. Analiza diagnostic a situației actuale 

Programele de studii acopera nevoia de formare în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice 
prin cele trei programe de studii universitare de licență (Sport și performanță motrică, Educație 
fizicp și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială), cele 5 programe de studii universitare de 
master (Educație fizică și sportivă școlară, Fitness și estetică corporală, Activități sportive de timp 
liber și sporturi extreme, Kinetoterapia în traumatologia sportivă, Kinetoterapia în traumatologia 
sportivă-locația Chișinău) și a programului de studii doctorale în aria sportului. Cu un număr de 
1000 de studenți, baza materială este o cerință sine qua non pentru calitatea actului de predare și 
a celui de cercetareși o componentă importantă a educației universitare ce tinde să se 
prelungească. 

III. Obiectivele facultății și acțiunile strategice 

Obiectivele Facultății de Educație Fizică și Sport se subsumează misiunii asumate prin Carta 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a obiectivelor Planului Strategic 2016-2020, acelea care 
vizează consolidarea misiunii științifice, centrarea pe student cu formarea specialiștilor înalt 
calificați și integrarea lor pe piața muncii, mobilitatea internațională, cooperarea cu mediul 
economic și social, perfecționarea continuă a cadrelor didactice. 

Planul operațional al anului 2021 este o prelungire a Planului operațional anterior, asigurând 
continuitatea activităților focalizate pe educație, cercetare și excelență. 
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Nr. 
crt 

Obiectiv planificat  
(cu menționarea indicatorilor care 

permit măsurarea gradului de 
atingere al obiectivului) 

Nivel țintă 
planificat 

pentru 2020 

 
Acțiuni planificate și 

atingerea lor 
Calificativ  

1 

Creșterea cantitativă și valorică a producției științifice a facultății 

1.1. Număr de articole 
ISI/cadru didactic/an 

0,4 
 

selecția membrilor 
internaționali în comitetul 
editorial; 

 

ÎNDEPLINIT 

1.2. Număr mediu de 
citări/articole publicate în ultimii 3 
ani 

 
0.8 

 
 

 
colaborări cu reviste 

internaționale 

ÎNDEPLINIT 

1.3. Susținerea publicării 
lucrărilor științifice de calitate (ISI cu 
factor de impact) 

3 depunerea rezultatelor 
științifice, concretizate în 

articole,pentru evaluare și 
publicare, la jurnale 

indexate 

ÎNDEPLINIT 

1.4. Consolidarea prestigiului 
național și internațional al revistei 
Sport și Societate 

5 baze de date 
 

 
obținerea elementului de 
identificare DOI; 
-creșterea nivelului 
științific al articolelor. 
-depunerea proiectelor în 
competițiile de profil 

ÎNDEPLINIT 
 

1.5. Semnarea parteneriatelor 
de colaborare cu universități de top 
sau centre de cercetare și 
excelență 

4 Academia Română  
Agenția Națională 

Antidoping 
University of Zagreb 

Universita degli studi di 
Roma Foro Italico 

ÎNDEPLINIT 

1.6. Colaborarea cu oameni de 
ştiinţă, pe plan naţional şi 
internaţional, în scopul realizării 
echipelor interdisciplinare pentru 
realizarea proiectelor didactice și 
de cercetare și depunerea lor în 
competițiile specifice 

6 proiecte - PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 

 

1.7. Identificarea unor poli de 
excelenţă şi susținerea unor 
programe prin participare la 
competițiile de proiecte strategice, 
definite inter și transdisciplinar, cu 
subiecte de interes major pe plan 
național și internațional 

2        -identificarea axelor de 
finanțare și depunerea 
proiectelor eligibile, în 

acord cu specificul 
domeniului 

PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 

 
1.8. Organizarea conferințelor 
naționale și internaționale, a 
școlilor de vară, workshop-uri, 
seminarii și dezbateri 

10 - ÎNDEPLINIT 

2 

Educație: dezvoltarea învățământului universitar și postuniversitar 

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

 
 

5 
 

-selectarea celor mai buni 
candidați pentru posturile 
vacante din Statele de 
funcții; 
-pregătirea viitorilor 
absolvenți, ai Școlii 
Doctorale în Știința 
Sportului și Educației 
fizice, pentru învățământul 
superior 

ÎNDEPLINIT 
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Nr. 
crt 

Obiectiv planificat  
(cu menționarea indicatorilor care 

permit măsurarea gradului de 
atingere al obiectivului) 

Nivel țintă 
planificat 

pentru 2020 

 
Acțiuni planificate și 

atingerea lor 
Calificativ  

2.2. Număr de programe de licență: 
Kinetoterapie și motricitate specială 
– extensiunea Chișinău 

 
1 

 
realizarea Raportului de 

autoevaluare și înaintarea 
lui către ARACIS, în 
vederea autorizării 

ÎNDEPLINIT 

2.3.Înființarea unui program 
european comun (double degree) 
prin programul Erasmus 

1 identificarea partenerului 
și inițierea procedurilor de 

realizare a acordului și 
raportului 

ÎNDEPLINIT 
(Universitatea Yurii
 Fedkovici, Ukraina) 

2.4. Actualizarea Planurilor de 
învățământ și a documentelor 
curriculare conform standardelor 
ARACIS 

- cf Standardelor ARACIS, 
actualizări permanente 

ÎNDEPLINIT 

2.5. Aplicarea sistemului 
modularizat pentru programele de 
studii masterale 

3 realizarea orarului, 
conform obiectivului 

planificat 

PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 

2.6.Evaluarea calității programelor 
de studii universitare de licență în 
vederea evaluării periodice de către 
ARACIS 

3 pregătirea documentelor 
importante în procesul 

evaluării 

ÎNDEPLINIT 

Atragerea de studenți străini  
2.7. Număr de studenți străini (fără 
Erasmus) 

6 promovarea facultății pe 
plan internațional 

ÎNDEPLINIT 

2.8. Susţinerea permanentă a 
studenţilor, prin intermediul 
activităţii de tutoriat, încă de la 
admiterea în facultate şi până la 
absolvire (consiliere centrată pe 

prevenirea abandonului universitar 

6 activități/sem elaborarea unui orar care 
să cuprindă temele, ziua 
și ora întâlnirilor 

ÎNDEPLINIT 

 
2.9. Implementarea de măsuri 
privind practica de specialitate și a 
acțiunilor de voluntariat 

- identiifcarea strategiilor de 
optimizare a practicii de 

specialitate 

PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 

 
2.10. Organizarea concursului de 
proiecte extracurriculare, la nivel de 
facultate 

- prioritizarea activtăților 
destinate studenților 

PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 

3 Managementul calității    

 

3.1. Consolidarea statutului 
Comisiei pentru Evaluare și 
Management al Calității Academice 
prin implementarea acțiunilor ce 
vizează creșterea calității actului 
academic în facultate 

2 rapoarte 
semestriale 

evaluarea calității 
programelor de studii din 

facultate 

ÎNDEPLINIT 

3.2. Crearea unei culturi a calității la 
toate nivelurile structurii interne 
(redactarea și prezentarea 
Rapoartelor anuale de evaluare 
internă a calității: decan, prodecan, 
director de departament, 
administrator) 

1 raport anual realizarea Planurilor 
operaționale și 

prezentarea realizărilor 
prin intermediul 

rapoartelor anuale                          

ÎNDEPLINIT 

3.3. Implementarea standardelor 
de control managerial la nivel de 
facultate 

 realizarea procedurii ÎNDEPLINIT 

3.4.          Actualizarea paginii web 
și creșterea vizibilității academice a 
facultății  

 
organizarea activităților de 

promovare și vizibilitate 

ÎNDEPLINIT 

4 Capacitate instituţională-resursa materială 

 
4.1. Lucrări de reabilitare a bazei 
sportive (înlocuirea suprafeței 
sintetice, acoperirea terenurilor cu 
balon) 

4 

studii de fezabilitate și 
proiectare  pentru 

acoperirea terenurilor 
sintetice 

PARȚIAL 
ÎNDEPLINIT 
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