ORAR ON-LINE*
se respectă orarul afișat la începutul semestrului II, 2020
CADRU DIDACTIC

DISCIPLINE

PROFESOR DR. ABALASEI
• Psihomotricitate - an I, KMS (curs și
BEATRICE
seminar)
• Comunicare în Știința Sportului și
Educației fizice, an III, EFS (curs și
seminar)
• Psihologia sportului, an III, SPM
(curs)
• Aplicații ale psihomotricității, an II,
master, EFSS și FEC (curs și seminar)

PROFESOR DR. CHIRAZI Elemente de cercetare aplicată în
MARIN
educație fizică și sport

PLATFORMA/CONTACT ONLINE
CONTACT:
beatriceabalasei@yahoo.com
ID facebook: Beatrice Ab
Grupuri de lucru pe facebook:
1. Psihomotricitate (pentru anul I
KMS)
2. Comunicare în EFS (pentru anul
III, EFS)
3. Aplicații ale psihomotricității
(pentru master, anul II, EFSS și
FEC)
4. Psihologia sportului (pentru anul
III, SPM)
5. Consultațiile pentru lucrările de
licență și disertație se pot
desfășura
prin
email,
cu
trimiterea materialului pentru
verificare și primirea feed-backului
sau
la
0745350332
(whatsapp)
CONTACT:
https://www.facebook.com/ProfChirazi-Marin-

Elemente de cercetare aplicate în
kinetoterapie
Modelarea corporală la aparate
Metodica antrenamentului pe ramură
de sport: Culturism și Fitness
CONFERENTIAR
DR.
a.
• Teoria si Metodica EFS (curs), anul 1,
COJOCARIU ADRIAN
b.
EFS,
• Teoria si Metodica EFS (curs), anul 1,
SPM,
• Evaluare Motrica și Somato Funcționala (curs și seminar), anul 3
EFS și anul , SPM
PROFESOR
DROSESCU PAULA

LECTOR
IULIAN

DR.

100198474952378/?modal=admin_tod
o_tour

CONTACT: cadriano@uaic.ro
1. EFS, anul I, studenții vor intra pe
grupul deja format, cu titlul TMEFS
2020.
2. SPM, anul I, studenții vor intra pe
grupul
cu
titlul
TMEFS
3. EFS, anul III, studenții vor intra pe
grupul cu titlul Evaluare motrică și
somato-funcțională.
DR. Biomecanică
CONTACT:
Kinetoterapia
în
afecțiunile 1. Facebook - Paula Drosescu
reumatologice
@paula.drosescu.coach
Metode de refacere post efort (OPȚ)
2. Skype: Paula Drosescu
Metode de refacere și susținătoare de 3. Trimit prin grup invitație pentru
efort în fitness
ZOOM - cont activ
Noțiuni generale de prim ajutor în 4.
înregistrare
trimisă
prin
traumatologia sportivă
www.wetransfer.com pentru fiecare
disciplina (dacă celelalte variante nu
funcționează).

DUMITRU Înot și hiodrokinetoterapie
CONTACT:
Aplicații practice discipline sportive imdumitru@yahoo.com
de apă
imdumitru@gmail.com

Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
Stagiu de practică în acțiuni și
evenimente sportive

CONFERENTIAR
HAGIU
BOGDAN
ALEXANDRU

DR. Fiziologie
a.
– Fiziopatologia afecțiunilor ortopedicotraumatice (OPȚ)
b.
Kinetoterapia în afecțiunile cardiorespiratorii
Semiologie
c.
d.

LECTOR
DR.
ONOSE Kinetoterapia în geriatrie
RALUCA-MIHAELA
Masajul în traumatologia sportivă
Tehnici de manevrare a bolnavului
Stagiu de practică
a.

Aplicaţia Zoom
Grupuri Whattsapp:
PP EFS III – practică pedagogică EFS
an III (Colegiul Naţional)
PP SPM III – practică pedagogică SP an
III (Liceul Miron Costin)
Stagiu PAES SPM III – stagiu de
practică în acţiuni şi evenimente
sportive SPM an III
0740 947 088
CONTACT: cursuri - trimise prin
bogdan_hagiu@yahoo.com,
1. săptămânal (va rog să-mi comunicati
pe ce adresa de e-mail), iar explicațiile
suplimentare, daca este cazul, pe e-mail
sau la facultate, Cab Info
2. seminarii - referate primite la
bogdan_hagiu@yahoo.com
3. consultatiile sunt zilnice, interval orar
10-12
CONTACT:
raluca.hodorca@yahoo.com
Skype: Raluca Onose
Whats App pentru a comunica online
cu studenții care nu pot accesa skype, pe
numărul de telefon: 0740 439987
ID facebook: Raluca Onose
Grupuri de lucru pe facebook:

CONFERENȚIAR
HONCERIU CEZAR

DR. Fiziologia
și
ergofiziologia
b.
activităților fizice
Metodica antrenamentului pe ramură
c.
de sport: Fotbal
Metodica predării fotbalului în școalăd.
e.

LECTOR
DR.
MIHAI-RADU

IACOB Imagistică în analiza mișcării (OPȚ)
Aplicații practice discipline sportive
de apă
Înot și hiodrokinetoterapie
Fundamentele științifice ale jocurilor
sportive: Baschet

a. Tehnici de manevrare a bolnavului
(KMS 1)
b. Kinetoterapia în geriatrie (KMS 3)
c. Masajul
în
traumatologia
sportivă+Stagiu de practica (KTS 1)
Cursurile se vor desfășura conform
orarului afișat la începutul semestrului.
Îndrumarea lucrărilor de licență și
disertație se va realiza prin e-mail.
CONTACT:
Cezar
Honceriu,
chonceri@yahoo.com
Skype pentru susținerea cursurilor
teoretice
Whatsapp pentru a comunica online cu
studenții care nu pot accesa skype
Programare întâlniri face to face, cu
respectarea cerințelor de prevenție,
prioritar pentru studenții în an terminal
care doresc consultație privind lucrarea
pentru finalizarea studiilor de licență
sau master.
CONTACT:
iacobradu1975@gmail.com
Facebook: IACOB RADU fiecare an
(disciplina) de studiu
WhatsApp videocall prin apelare la
0742871508

ASISTENT DRD.
PAUL

LUCACI Kinetoterapia în geriatrie
Ortezare-protezare (OPT_2)
Tehnici de manevrare a bolnavului

a.
b.

c.

CONFERENTIAR
MORARU CRISTINA

DR. Teoria și practica în sporturi de
a.
expresie: dans sportiv
b.

LECTOR DR. NECULAES Evaluarea
restantului
funcțional
a.
MARIUS
posttraumatic
Kinetoterapia în afecțiuni ortopedicotraumatice cu aplicații în sport
Măsurare și evaluare în kinetoterapie
LECTOR DR. NICHIFOR Amenajare baze sportive
a.
FLORIN
Cultură managerială în educație fizică
și sport (OPȚ)
Managementul centrelor de fitness
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
Management aplicat în Știința
Sportului și Educației Fizice
Teoria și practica în alte ramuri
sportive: Fotbal-tenis (OPȚ_2)
LECTOR
DR.
ONOSE Practică pedagogică în învățământul
IONUT
preuniversitar obligatoriu

CONTACT:
lucacipaul91@yahoo.com
Tel: 0763520768
Facebook: Paul Lucaci
https://www.facebook.com/paul.lucaci
- materiale și filmulețe studenților, pe
grupurile fiecărui an în parte
Suportul de curs este postat pe grupul de
facebook EFS şi SPM
gimcristinamoraru@yahoo.com sau la
numărul de telefon: 0744.933.133
CONTACT:
neculaes_marius@yahoo.com
Whatsapp: 0744637342
CONTACT
adresa
email:
florinnichifor71@yahoo.com
a. FB grup / fiecare an (disciplina)
de studiu
b. WhatsApp videocall prin apelare
la 0742362434

CONTACT:
onoseionut@yahoo.com

Stagiu de practică
ID facebook: Onose Ionuț
Stagiu practic de specialitate
Grupuri de lucru pe facebook:
Șah (OPȚ_2)
1. Teoria și practica în activități de
Tenis de câmp (FAC)
turism și orientare turistică
Teoria și practica în activități de turism
(pentru anul I EFS+SPM)
și orientare turistică
2. Șah (pentru anul II, EFS)
Skype: Onose Ionut
f. Whatsapp pentru a comunica online cu
studenții care nu pot accesa skype, la nr.
de telefon 0744596993
Activitatea didactică se va desfășura,
în mediul online, conform orarului
afișat la începutul semestrului.
LECTOR DR. OPREAN Kinesiologie
CONTACT:
ALEXANDRU
Aplicații practice discipline sportive de apă
Metode și tehnici de tonifiere
musculară (OPȚ_4)
Stagiu de pregătire și elaborare a
lucrării de licență
Refacere și recuperare în sportul de
performanță (OPȚ_4)
Teoria și practica în activități de turism
și orientare turistică
LECTOR DR. PETREA Stagiu de pregătire și elaborare a CONTACT:
RENATO GABRIEL
lucrării de disertație
petrea_reanto@yahoo.com
Aplicații practice discipline sportive renato.petrea@uaic.ro
de apă

Metode de cercetare științifică în
Știința Sportului și Educației Fizice
Elaborarea lucrării de disertație
Stagiu de pregătire și elaborare a
lucrării de licență
CONFERENTIAR
DR. Etică și integritate academică
POPESCU VERONICA
Exercițiul fizic adaptat în recuperarea
posttraumatică
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu

CONFERENTIAR
POPESCU LUCIAN

https://www.facebook.com/petrea.renat
ogabriel
Tel: 0745 517475 (și Whatsapp)
CONTACT:
verapop@yahoo.com
Grup WhatsApp videocall - KTS I_Iași
și Extensiunea Chișinău.
Grup WhatsApp videocall – KTS
II_Iași și Extensiunea Chișinău.
Număr de telefon: 0722959414
Variante alternative: facebook și e-mail.
Cursurile și seminariile se vor desfășura
conform orarului.
Îndrumarea lucrărilor de licență și
disertație se va face prin WhatsApp și
e-mail.
CONTACT:
lucian_popescu2009@yahoo.com
Consultații, conform orarului, în sălile
de curs, cu interval de 10 minute între
studenți (măsuri de autoprotecție)

DR. Reglementări
organizatorice
și
legislative în domeniul educației fizice
și sportului
Etică și integritate academică (OPȚ_2)
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
LECTOR DR. POPOVICI Fundamentele științifice ale jocurilor
a. CONTACT:
ILEANA MONICA
sportive: Handbal
E-mail: ilenuca_popovici@yahoo.com
Proiectare curriculară în educație ileana.popovici@uaic.ro
fizică și sport

Facebook si Messenger: Ileana Monica
Popovici
Tel: 0746827105 (și Whatsapp)
LECTOR
DR.
PUNI Educație pentru sănătate și prim ajutora.
ALEXANDRU-RARES
Înot și hiodrokinetoterapie
Teoria și practica în activități de turism
și orientare turistică
Stagiu de practică
Stagiu de practică de specialitate
CONFERENTIAR
DR. Bazele generale ale atletismului
RADU
LILIANA- Activități motrice de timp liber:
ELISABETA
Badminton (OPȚ_4)
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu

CONTACT: adresa de facebook (Puni
Alexandru-Rares),
e-mail: punirares@yahoo.com),
Telefon și watts up (0745460578).

CONTACT:
liliradu2004@yahoo.com
Cursurile la Bazele generale ale
atletismului vor fi postate pe grupul
KMS 1;
a. conform cu orarul, joi de la 8-10
voi fi online pe skype, adresa
liliradu2004;
b. pentru alte detalii și consultatii cu
studenții pot fi contactată și pe
messenger
și
la
telefon
0742018239.
CONFERENȚIAR DR. RUS Proiectarea și coordonarea activităților
a. Adresa
de
CONTACT
CRISTIAN MIHAIL
de timp liber
este: cristian.rus@uaic.ro
Activități motrice de timp liber: Softul
utilizat
este:
Skype
Badminton (OPȚ_4)
De asemenea, în intervalul de timp
Metodica predării gimnasticii în școală alocat
cursului,
pentru
detalii
tehnice, sunt disponibil pe softul

b.

CONFERENTIAR
RUSU OANA

DR. Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
Teoria și practica în activități de turism
și orientare turistică
Sociologia în Știința Sportului și
Educației Fizice

CONFERENTIAR
STIRBU CATALIN

DR. Metodica predării voleiului în școală
Aplicații practice discipline sportive
de apă

WhatsApp la numărul de telefon:
0722476601.
Office:
+40-232-201130
Email address: cristian.rus@uaic.ro
Webpage: http://www.sport.uaic.ro/cad
re-didactice-titulare.html?pg=21
CONTACT:
Skype: br_oana
Practica pedagogică se va recupera după
începerea
cursurilor
ciclului
preuniversitar (se va stabili de comun
acord un program – studenți-profesor
îndrumător școală - profesor îndrumător
UAIC)
Email: broana@uaic.ro (întrebări,
discuții pe teme, trimiteri referate din
săptămâna în curs – acestea vor fi
direcționate și către colegii din grupa de
seminar)
Pentru îndrumarea studenților cu lucrări
de licență și disertație – se menține
comunicarea ca și până acum: email
broana@uaic.ro
și
telefon
(0727301142), skype sau whatsapp
pentru videocall
CONTACT:
Facebook: Catalin Stirbu
Cursurile vor respecta orarul afișat

ASIST.
FLORIN

DR.

Înot și hiodrokinetoterapie
Stagiu de pregătire și elaborare a
lucrării de licență
TROFIN Teoria și practica în activități de turism
și orientare turistică
Aplicații practice discipline sportive
de apă

LECTOR DR. UNGUREAN Activități motrice adaptate
A.
BOGDAN CONSTANTIN
Didactica activităților de educație
B.
fizică și sport pentru persoanele cu
cerințe educative speciale
c.
PROF. PEREZ AUGUSTO

Limba engleză

•
•

Consultațiile
pentru
lucrări
de
licență/disertație,
prin
email:
freecata2003@yahoo.com
CONTACT:
florintrofin@gmail.com / 0754 288 343
1. recuperarea LP-urilor după perioada
de suspendare a activității didactice, de
comun acord cu studenții (inclusiv în
week-end);
2. activitatea didactică se va desfășura în
perioada prestabilită (23-24 mai 2020 și
30-31 mai 2020);
3. activitatea didactică se va desfășura în
perioada prestabilită (18-21 iunie 2020);
Pentru studenții din anii terminali,
legătura se va păstra prin intermediul
poștei electronice sau telefonului.
CONTACT:
Facebook: Ungurean Bogdan
Mail: bungurean@yahoo.com
Tel: 0744424746
Cursurile, seminariile si LP-urile se vor
desfășura on-line (facebook), conform
orarului.
CONTACT:
perez_cenel_augusto@yahoo.com
- studenții trebuie să rezolve exercițiile
din materiale și să trimită email cu

PROF.
PETRUȚA

MARTINAȘ Teoria și Metodica Educației Fizice și
a.
Sportului,
Educație Fizică și Sportivă, Anul: I b.
Sport și Performanță Motrică
Anul: I
c.
d.

e.

f.
PROF. MUNTIANU VLAD Teoria și Metodica Educației Fizice și
a.
ALEXANDRU
Sportului
b.
c.

rezolvarea lor, alături de orice posibilă
întrebare și nelămurire legată de limba
engleză.
CONTACT:
petrutapetruta60@gmail.com
Grup pe Facebook creat doar pentru
această disciplină, astfel:
Fiecare student va intra pe grupul de
Facebook în ziua și la ora la care are
seminarul.
Referatele și prezentările vor fi postate
pe grup, astfel putând fi vizualizate și de
ceilalți studenți și totodată, având
posibilitatea de a adresa întrebări pe
baza referatelor.
Seminarul se va desfășura pe platforma
online Kahoot ! sau Google Forms,
unde studenții se vor loga în funcție de
programul seminariilor și vor susține un
mic test pentru verificarea cunoștințelor
din cursul citit anterior.
La fiecare seminar vom continua să
oferim teme de referat, unde studenții au
posibilitatea de a alege sau nu.
CONTACT:
alex.vlad42@yahoo.com
Studenții vor trebui să se logheze pe o
platformă online numită "Kahoot!"

unde pe baza cursului pe care îl vor
primi de la domnul Cojocariu, în
săptămâna în curs, vor susține un mic
test de verificare a cunoștințelor,
aplicația respectivă fiind capabilă să le
arate răspunsurile corecte și cele
greșite.
d. Referatele și prezentările vor fi postate
pe un grup de facebook creat special
pentru studenți, iar la fiecare seminar
vor fi oferite alte teme pentru referate.
PROF. ANDREI MOCANU
Pedagogie
II
Fundamentele
a. CONTACT:
Pedagogiei
andreimocanu28@gmail.com
Teoria si Metodologia Curriculumului e-mail și grup de facebook
PROF.
GAVRILUȚ
Recuperarea orelor de dans sportiv din
GEORGIANA
perioada 13-31 Martie, le voi face după
următorul program:
Sâmbătă, 4 Aprilie, orele 10:00 EFS I,
sb. 4 (recuperare din data de 16.03, orele
10:00);
orele 12:00 EFS I, sb.
1 (recuperare din data de 16.03, orele
12:00);
orele 14:00 EFS I, sb.
5 (recuperare din data de 17.03, orele
14:00).

Duminică, 5 Aprilie, orele 10:00 SPM I,
sb. 3 (recuperare din data de 23.03,
orele 10:00);
orele 12:00 SPM I, sb.
2 (recuperare din data de 23.03, orele
12:00);
orele 14:00 SPM I, sb.
1 (recuperare din data de 24.03, orele
14:00).
Sâmbătă, 11 Aprilie, orele 10:00 EFS I,
sb. 4 (recuperare din data de 30.03,
orele 10:00);
orele 12:00 EFS I,
sb. 1 (recuperare din data de 30.03,
orele 12:00);
orele 14:00 EFS I,
sb. 5 (recuperare din data de 31.03,
orele 14:00).
PROF. GEORGETA DIAC
Managementul clasei de elevi
LECT. DR. FETESCU SAVA Didactica specializării
Aplicații practice discipline sportive
de apă
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
LECTOR DR. URSANU Bazele generale ale antrenamentului
GRIGORE
sportiv

CONTACT: getad@uaic.ro
CONTACT:
-

-

KINETOTERAPEUT
ANDREI HIRJA

PROF. ARHIP GEORGE

Metodica predării atletismului în
școală
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
Didactica predării ramurilor sportive
școlare individuale
Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico- CONTACT: andrei.hirja@yahoo.com
traumatice cu aplicații în sport
Prezentări de caz cu planuri de
tratament folosite în recuperarea
diferitelor
afecțiuni
ortopedicotraumatice. De asemenea, voi pune la
dispoziție materiale didactice fotovideo.
După
perioada
de
suspendare:
recuperare în weekend-uri.
Managementul clasei de elevi Anul Activitatea de seminar se va desfăşura
3, Kinetoterapie și motricitate
prin comunicări via e-mail şi pe
specială, EFS si SPM
grupuri de Facebook, şi va viza atât
implicarea individuală, cât şi în echipă,
a studenţilor.
Activitatea individuală:
Cu două zile înainte de data programată
în orar pentru seminar, studenţii vor
primi, prin şefii de grupă, întrebări din
tematica
seminarului
programat,
precum şi bibliografia.

Până la data seminarului, studenţii vor
trimite, la adresa mea de e-mail,
individual, răspunsurile la aceste
întrebări.
Activitatea de echipă:
Studenţii, la începutul semestrului, la
seminarul introductiv, s-au grupat în
echipe şi au ales deja o temă de
dezbatere pentru datele programate
pentru seminarii, pe care să o prezinte
clasei în PowerPoint.
În situaţia de faţă, la data stabilită în
orar, echipa programată îmi va trimite
prezentarea în Power Point, pentru
evaluare. De asemenea, echipa va
încărca prezentarea respectivă pe grupul
de Facebook al grupei, pentru a
beneficia toţi colegii de rezultatele
activităţii echipei.

