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RAPORTUL DECANULUI  

pentru anul 2021 

 

 

Acest document reprezintă raportul decanului pentru anul 2021 referitor la direcțiile 

generale de acțiune precizate în planul startegic pentru perioada 2020 – 2024 și planul 

operațional al facultății precum și activitățile desfășurate în facultate, pe categorii. 

Structura raportului este următoarea: 

1. Premise ale activității 

2. Situația fiecărui program de studii; 

3. Situația personalului instituției; 

4. Rezultatele activităților de cercetare; 

5. Situația asigurării calității activităților din cadrul facultății; 

6. Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare; 

7. Situația posturilor vacante; 

8. Situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente. 

9. Aspecte referitoare la baza materială. 

 

PREMISE ALE ACTIVITĂȚII 

Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați este o structură academică semnificativă 

la nivelul UDJG și are o experiență academică de peste 50 de ani în formarea de specialiști de 

înalt nivel profesional. Aceasta și-a adus mereu contribuția la modernizarea și dezvoltarea 

comunității locale, regionale și naționale, cu efecte în domeniul educației și în mediul socio-

economic. 

Într-o sociatate aflată mereu în dinamică este important să înțelegem și să anticipăm 

direcțiile de evoluție ale acesteia. Este important să cunoaștem și să previzionăm oportunitățile 

oferite de contextul în care instituția se va dezvolta în umătorii ani. Există o multitudine de 

variabile care pot fi luate în considerare șau cărora trebuie să fim pregătiți să le facem fața dar 
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dintre acestea se disting câteva chestiuni contextuale care vor genera o evoluție diferită facultății 

față de perioadele anterioare. 

Cel mai important aspect cred că este reprezentat de faptul că, în cadrul IOSUD din UDJG, 

a fost înființat domeniul de doctorat Știința Sportului și Educației Fizice, aspect ce generează un 

context foarte favorabil evoluției facultății în perioada următoare. Acesta este reprezentat de 

faptul că există astfel posibilitatea de antrenare în activitățile academice a unui număr mai mare 

de tineri specialiști care să contribuie la ridicarea nivelului de selecție a acestora în mediul 

academic. Domeniul de doctorat are nevoie de cardere didactice care să formeze tinerii 

specialiști. Va fi nevoie de un efort personal al membrilor colectivului de cadre didactice din 

facultate pentru a întruni condițiile care să le permită accesul la acest nivel superior al formării 

de specialitate în calitate de coordonatori de teze de doctorat. În acelați timp, facultatea din 

Galați devine un formator al cadrelor didactice pentru învățământul universitar. Astfel, prin 

absolvenții domeniului de doctorat, care vor activa în alte centre universitare, se poate spori 

colaborarea cu aceste universități care vor fi interesate de specialiștii formați în cadrul IOSUD 

Galați. Se poate oferi șansa continuarii studiilor la ciclul III de studii de specialitate pentru 

absolvenții FEFS Galați.  

Al doilea aspect semnificativ al contextului actual de evoluție a facultății este reprezentat 

de modificări referitoare la standardele de performanță pentru evoluția cadrelor didactice în 

mediul academic. Acestea au căpătat un nivel foarte înalt iar cadrele didactice trebuie să depună 

eforturi de realizarea a acestora, fapt ce va contribui la menținerea programelor de studiu și la 

dezvoltarea altora noi. Acest context al unui nivel ridicat de manifestare în plan științific trebuie 

să determine o reorganizare a activității întregului colectiv al facultății pentru indeplinirea acestor 

standarde. Parcursul academic nu mai poate fi privit doar din perspectivă didactică ci el trebuie 

îmbinat cu perspectiva științifică, cu vizibilitatea academică, cu ocuparea unor pozitii înalte în 

cadrul clasamentelor de clasificare ce sunt realizate mai ales în baza componentei științifice a 

activității academice.  

Factorul generat de pandemie reprezintă un alt aspect al contextului actual. Din această 

perspectivă, digitalizarea procesului didactic, sporirea resurselor informatice prezente în 

activitatea cadrelor didactice, posibilitatea de concepere a unor materiale noi de studiu sau 

implementarea unor metode noi de predare sau de lucrul cu studenții reprezintă provocări la 

care va trebui  să gasim răspunsuri în perioada următoare. Din perspectiva acestui factor putem 

aprecia că importanța pregătirii de specialitate se va transfera mai mult către student caruia îi va 

reveni o responsabilitate mai mare în propria pregătire. Va fi rolul colectivului de cadre didactice 
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să selecteze ce este important de învățat, volumul noțiunilor de specialitate și aprofundarea 

acestora în detrimental unui “balast” informational care este ineficient în formare. Creștera 

nivelului de utilizare atehnologiilor informatice va trebuie o preocupare a procesului de formare 

continua al cadrelor didactice indifferent de nivelul academic deținut în acest moment. Este de 

asemenea importantă organizarea procesului educational astfel încât să fie respectate legile și 

regulamentele în vigoare în timpul pandemiei pentru ca întreaga comunitate academică să se 

simtă în siguranță și să contribuie la limitarea răspândirii acestei boli. 

 

SITUAȚIA FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII 

 

La acest moment facultatea se prezintă ca un pol important în domeniul academic în 

regiunea de SE a României. Facultatea funcționează cu patru programe de licență și trei programe 

de masterat.  

Pe parcursul anului 2021 a fost inițiată procedura de acreditare a unui nou program de 

studii in domeniul Educatie fizică și sportiva la Buzău, forma de învățământ zi, cu frecvență, 

pentru 50 de locuri la forma de finanțare taxă. Acest program a primit vizita ARACIS si s-a putut 

organiza concurs de admitere în luna septembrie pentru locurile obținute. 

Domeniile de formare sunt educație fizică, kinetoterapie și științe ale educației.  

Situația programelor de studii se prezintă astfel: 

Programul de studii de licență Educație Fizică și Sportivă (EFS) la Galați 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

 130 45 85 

         Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de licență EFS 

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români+străini) 

Admiși buget 

(români+străini) 

Admi și 
la taxă 

Total 
admiși 

Educație fizică și sportivă 40+5=45 45+4=49 62 111 
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Programul de studii de licență Educație Fizică și Sportivă (EFS) la Buzău 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

50 - 50 

         Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de licență EFS  

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români) 

Admiși buget 
(români) 

Admi și 
la taxă 

Total 
admiși 

Educație fizică și sportivă - - 50 50 

 

Programul de studii de licență Kinetoterapie și Motricitate Specială (KMS) 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

75 24 51 

         Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de licență KMS 

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs buget 

(români+străini) 

Admiși buget 

(români+străini) 

Admi și la 

taxă 

Total 

admiși 

Kinetoterapie și motricitate 

specială 
21+3=24 41+0=41 34 75 

 

Programul de studii de licență Pedogogia Învățământului Primar și Preșcolar PIPP 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

100 39 61 

         Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de licență PIPP 

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români+străini) 

Admiși buget 

(români+străini) 

Admi și 
la taxă 

Total 
admiși 

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar 

    36 +0=36      43+0=43 57 100 

 

În anul 2021, la solicitarea facultății, s-a desfașurat o procedura de reevaluare a dosarului 

de acreditare al domeniului de masterat Știința Sportului și Educației fizice care cuprinde 4 

programe de studii (două programe la Facultatea de educație Fizică și Sport și două programe la 

Facultatea Transfrontalieră). Rezultatul vizitei comisiei ARACIS a fost pozitiv astfel că programele 

au primit reacreditare pentru perioada următorilor de cinci ani. Dosarul domeniului de masterat 
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a fost realizat sub coordonarea dnei conf. dr. Iconomescu Teodora Mihaela cu sprijinul 

directorilor programelor de studii ce apartin acestui domeniu. 

Programul de studii de masterat Educație Fizică Școlară și Management Sportiv (EFSMS) 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

50 28 22 

       

Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de masterat EFSMS  

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români+străini) 

Total 
înscriși 

Admiși buget 

(români+străini) 

Admiși 
la taxă 

Total 

admiși 

Educație fizică școlară și 
management sportiv 

27+1=28 52 27+3=30 18 48 

 

Programul de studii de masterat Kinetoterapie la Domiciliu (KD) 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

50 24 26 

      

 Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de masterat KD 

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români+străini) 

Total 
înscriși 

Admiși buget 

(români+străini) 

Admiși la 
taxă 

Total 

admiși 

Kinetoterapie la 
domiciliu 

23+1=24 42 23+5=28 8 36 

 

Programul de studii de masterat Management Educațional (ME) 

Locuri scoase la concurs Buget Taxă 

50 20 30 
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  Situația locurilor ocupate la admiterea 2021 studii universitare de masterat ME  

Domeniul/Specializarea Locuri scoase la concurs 
buget (români+străini) 

Total înscriși Admiși buget 

(români+străini) 

Admiși 
la taxă 

Total 

admiși 

Management 
educațional 

20+0=20 69 20+0=20 30 50 

 

Din punct de vedere al finalizării programelor de studii de licență și masterat în anul 2021 

situația se prezintă astfel: 

      Studenți admiși și studenți absolvenți cu licență pentru ciclul de studii 2018-2021 

Domeniul Total admiși 
2018 

Total admiși cu 
medii peste 8 

Absolvenți cu 
licență în 2021 

Procent 
absolvenți din 
total admiși 

Educație fizică și sport 97 40 48 49.48% 

Kinetoterapie 70 34 43 61.43% 

Științe ale educației 100 65 74 74.00% 

Total 267 139 165 61.80% 

      

      Studenți admiși și studenți absolvenți cu disertație pentru ciclul de studii 2019-2021 

Domeniul Total admiși în 

2019 

Total admiși cu 

medii peste 8 

Absolvenți cu  

disertație în  

2021 

Procent 

absolvenți din 

total admiși 

Știința sportului și educației 
fizice (EFSMS+KD) 

65 53 37 56.92% 

Management 75 74 39 52.00% 

Total 140 127 76 54.29% 
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SITUAȚIA PERSONALULUI INSTITUȚIEI 

 

Personalul didactic este distribuit pe cele trei departamente ale facultății: 

1. Departamentul de Sporturi individuale și kinetoterapie (DSIK); 

2. Departamentul de Jocuri Sportive și Educație Fizică (DJSEF); 

3. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 

 

Structura posturilor didactice ocupate cu cadre didactice de specialitate, pe 

departamente, este următoarea: 

 Profesor Conferențiar Lector Asistent Asociați 

DSIK 5 5 5 3 9 

DJSEF 2 5 3 6 1 

DPPD 1 6 3 2  

 

În cadrul facultății funcționează personal nedidactic format din 2 secretare și un laborant. 

Credem că, din punct de vedere al personalului nedidactic, ar mai fi nevoi de o secretară 

și de un laborant pentru asigurarea funcționării și mentenanței echipamentelor tehnice necesare 

activităților didactice. 

 

REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE 

 

Activitatea științifică a membrilor FEFS se desfășoară sub egida a două centre de 
cercetare: Centrul de Cercetări pentru Performanţă Umană (CCPPU) și Centrul de Cercetări 
Interdisciplinare în Educație (CCIEd). 

Centrul de Cercetări pentru Performanţă Umană (CCPPU) reprezintă pol de excelenţă în 
domeniu şi îşi asumă misiunea de a contribui la îmbogăţirea patrimoniului de cunoaştere în 
domeniul educaţiei fizice şi sportului prin intermediul cercetării ştiinţifice. CCPPU a fost înfiinţat 
conform deciziei Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, nr. 168/18.03.2004. 
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Misiunea asumată a CCPPU are în vedere: 

• să ofere membrilor comunităţii universitare cadrului instituțional optim pentru 
valorificarea aptitudinilor prin cercetare ştiinţifică; 

• să devină catalizator al activităţilor de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi a sportului 
desfăşurate în ţară, prin continuarea tradiţionalelor legături cu Institutul Naţional de Cercetări 
pentru Sport, Agenţia Naţională Anti-Doping, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Consiliul 
Ştiinţei Sportului din România, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, precum 
şi cu Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport din Piteşti, Braşov, Iaşi, Bacău, Suceava, Cluj, Constanţa, 
Oradea, Timişoara, Craiova şi „Spiru Haret” din Bucureşti; 

• să creeze un cadru eficient de atragere a unor resurse financiare extrabugetare. 

Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie (CCIEd) s-a constituit din necesitatea 
valorificării potenţialului ştiinţific al experţilor în educaţie din cadrul U.D.J.G., pentru orientarea 
şi direcţionarea activităţii de cercetare spre dezideratele societăţii cunoaşterii referitoare la 
interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate şi spre finalităţi ce au consecinţe directe asupra 

strategiilor educaţionale, cât şi pentru a implica generaţiile tinere în cercetarea de excelenţă. 

 Înfiinţarea CCIEd este în deplină concordanţă cu Planul strategic al Universităţii „Dunărea 
de Jos” din Galaţi care susţine şi încurajează cercetarea ştiinţifică de calitate.  

 Misiunea CCIEd este de cercetare interdisciplinară ştiinţifică în domeniul educaţional în 
scopul promovării unui învăţământ formativ modern, centrat pe subiectul învăţării în 
concordanţă cu nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei. 

Activitatea de cercetare este monitorizată la nivelul facultății prin raportările anuale ale 
cadrelor didactice evidențiate de fișa de autoevaluare și de raportarea indicatorului IC6 catre 
universitate. 

Pentru activitatea de cercetare știintifică desfășurate în facultate au fot premiați de către 
universitate 2 colegi, în cadrul unei ceremonii festive organizate in final de an, care a cuprins două 
secțiuni.  

La prima secțiune, “Tineri cercetători” a fost premiat domnul asistent doctor Iordan 
Andrei care a avut un numărmare de publicatii pe parcursul anului, a avut participari în conferinte 
naționale și internaționale și a reușit finalizarea studiilor de doctorat la domeniul Știința Sportului 
și Educației Fizice in cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio – Umane de la Galați, fiins astfel 
primul doctorand care termină studiile în acest domeniu în universitatea noastră. 

La cea de a doua sectiune “Pentru toate cadrele didactice” a fost premiat domnul prof. 
dr. hab. Mereuță Claudiu pentru publicațiile realizate pe parcursul anului 2021, pentru activitatea 
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de îndrumare în cercetare a doctoranzilor domeniului nostru, pentru succesul realizat privind 
evaluarea domeniului Știința Sportului și Educației Fizice și obținerea reacreditării pentru 
perioada următorilor 5 ani, pentru obținerea unei distincții din partea Federației Internaționale 
de Educație Fizică pentru merite deosebite aduse domeniului nostrum pe plan national și pentru 
sporirea vizibilității acestuia pe plan international. 

O altă activitate importană organizată în facultate în anul 2021 a fost organizarea celei de 
a 5-a ediții a conferinței științifice a cadrelor didactice Sport, Education, Culture (SEC-IASR2021), 
în condiții speciale de pandemie. La această activitate pe care o condiderăm un success au 
participat Federația Internațională de Educație Fizică în calitate de co-organizator precum și 
parteneri locali importanți precum Consiliul Județului Galați, Primăria Galați, Inspectoratul Școlar 
Județean Galați, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, și Direcția Județeana pentru Sport și Tineret 
Galați. Evenimentul a atras peste 350 de participant din mediul universitar și preuniversitar 
precum și studenți doctoranzi, masteranzi sau ai programelor de licență din specialitate. 

  

 

SITUAȚIA ASIGURĂRII CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL FACULTĂȚII 

 

La nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport funcționează Comisia de Evaluarea și 

Asigurarea Calității. 

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluarea și Asigurarea Calității 

a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Educație Fizică și Sport nr. 7 din 26.10.2020, 

iar componenţa Comisiei de Evaluarea și Asigurarea Calității a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Facultăţii de Educație Fizică și Sport nr. 5/04.09.2020.  

Comisia de Evaluarea și Asigurarea Calității are rolul de a asigura și verifica implementarea 

sistemului de management al calității la nivelul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

Comisia de calitate a facultății are următoarea componență: 

COMISIA DE EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

Președinte Prof. univ. dr. hab. Mereuță Claudiu 

Membri Prof. univ. dr. hab. Talaghir Laurențiu - Gabriel 

Prof. univ. dr. hab. Marin Simona Mioara 

Conf. univ. dr. Caciuc Viorica 

Conf. univ. dr. Țocu Rodica 
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Conf. univ. dr. Iconomescu Teodora Mihaela 

Conf. univ. dr. Mocanu George 

 

La nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport, monitorizarea și evaluarea periodică a 

programelor de studii și activităților desfășurate se realizează de către comisiile de Evaluarea și 

Asigurarea Calității în colaborare și Didactică care: 

- analizează structura planurilor de învățământ, urmărind respectarea standardelor specifice 

ARACIS, conținuturile și eficiența procesului educativ, precum și acoperirea cu materiale 

didactice a disciplinelor, continuitatea de conținut și corelarea relativă a disciplinelor, 

conform planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor;  

- propun înființarea de noi programe de studii, precum și modificări la nivelul programelor de 

studii existente, pe care le transmit Consiliului FEFS;  

- analizează Rapoartele de autoevaluare întocmite în vederea autorizării provizorii, acreditării 

sau evaluării periodice a programelor de studii, verificând îndeplinirea condiţiilor normative 

şi a standardelor şi indicatorilor de calitate şi completează Fişa primară de evaluare internă, 

conform legislaţiei în vigoare; 

- transmit Consiliului FEFS observațiile privind dosarele de autorizare provizorie/ acreditare/ 

evaluare periodică a programelor de studii. 

Activitatea didactică pe parcursul anului 2021 s-a desfașurat în condiții de pandemie, cu 

respectarea normelor impuse pentru prevenirea și combaterea transmiterii bolii covid19. La bază 

au stat hotărârile Consiliului Facultății care a stabilit ca modalitate de desfășurarea a activităților 

didactice efectuarea de lucrări practice, laboratoare, seminarii față în față cu prezență, iar 

desfășurarea cursurilor să se facă online. Aceste hotărâri au fost respectate în majoritate de 

colectivul de cadre didactice. Se poate spune ca au existat și derapaje de la acestea întrucăt au 

existat colegi care, au ignorat prevederile hotărârilor Consiliului Facultății și au desfășurat 

activitățile didactice în alte moduri, stabilite personal. Participarea cadrelor didactice la procesul 

didactic desfărurat online s-a efectuat in majoritate prin prezența acestora în cadrul instituției. 

Au existat și în acest caz situații în care, sub diferite pretexte, cadrele didactice au refuzat sa 

desășoare activitatea didactică online la facultate, preferând pentru aceasta medii externe. 

Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a 

programelor de studii aprobat prin Senatul UDJG este aplicat cu consecvență în Facultatea de 

Educație Fizică și Sport. Programele de studii sunt supuse unui proces de monitorizare care constă 

în compararea sistematică a situației actuale cu situația de referință definită prin standardele și 

indicatorii de performanță în baza cărora programul a fost aprobat, în scopul identificării 
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discrepanțelor și al intervenției operative. Monitorizarea se distinge prin caracterul ei continuu, 

precum și prin orientarea spre ameliorările operative și rezolvarea punctuală a problemelor, 

prevenind acumularea acestora. 

Regulamentul de evaluare și notare a studenților conține principiile generale care 

fundamentează evaluarea, formele și metodele de evaluare. Titularii disciplinelor stabilesc 

criteriile de evaluare specifice, condiţiile de participare la examen, modul de examinare şi 

ponderea în nota finală a fiecărei forme de evaluare,  precizându-le în fişa disciplinei. Cadrele 

didactice informează studenţii asupra criteriilor şi procedurilor de evaluare în prima întâlnire cu 

aceştia, la începutul semestrului. La evaluare participă titularul de disciplină și un cadru didactic 

de specialitate. Contestarea notelor şi soluţionarea contestaţiilor studenţilor se va face conform 

procedurilor prevăzute în regulamentele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, privind 

activitatea universitară a studenţilor. 

În cadrul FEFS evaluarea colegială se desfășoară anual. Conform Metodologiei de evaluare 

externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), procesul 

de evaluare colegială este obligatoriu şi periodic, desfăşurându-se la nivelul departamentului şi 

fiind coordonat de către directorul de departament. 

Pentru buna derulare a acestei activități s-au elaborat instrucțiuni privind evaluarea 

colegială, formularul de evaluare colegială și un model de raport. Evaluarea colegială este 

coordonată de o comisie, numită de directorul de departament, formată din trei membri ai 

departamentului (inclusiv directorul de departament), indiferent de gradul didactic. Comisia de 

evaluare colegială stabileşte pentru fiecare cadru didactic, în şedinţă de departament, o echipă 

de trei evaluatori, dintre colegii care cunosc cel mai bine activitatea celui evaluat. Orice cadru 

didactic are dreptul să evalueze orice coleg, indiferent de grad didactic sau funcţie. Fiecare cadru 

didactic trebuie să evalueze cel puţin trei colegi. Evaluarea colegială este un proces în care fiecare 

cadru didactic îşi asumă deplina responsabilitate pentru evaluările făcute, prin semnătură pe 

formularele de evaluare colegială. 

În FEFS evaluarea cadrelor didactice de către studenți se desfășoară conform 

regulamentului de evaluare aprobat de Senat. Evaluarea se realizează online, prin completarea 

unui chestionar ce constituie o metodă de colectare a datelor privind prestaţia cadrelor didactice 

în timpul cursurilor şi seminariilor / lucrărilor practice. Evaluarea cadrelor didactice de către 

studenţi se realizează înaintea sesiunilor de examene. Rezultatele evaluării studenţilor pentru 

fiecare cadru didactic sunt confidenţiale (se păstrează anonimatul studenților evaluatori), 

rezultatele evaluării fiind accesibile numai decanului, rectorului, directorului și persoanei 

evaluate. 
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Anual, fiecare cadru didactic este evaluat de către directorul de departament, pe baza 

unui formular de evaluare. Evaluarea anuală de către directorul de departament se bazează pe 

cunoaşterea activităţii cadrelor didactice şi se realizează prin: asistenţe la activităţile didactice, 

participări la manifestări ştiinţifice, implicarea în activităţile departamentului etc. La sfârşitul 

fiecărui an calendaristic se completează  o fişă de evaluare a cadrelor didactice, directorul de 

departament acordând calificative de la 1(insuficient) la 5 (excelent) pentru fiecare cadru 

didactic, evidenţiind punctele tari/slabe şi recomandări pentru optimizarea activităţii. În cazul 

personalului cu funcții de conducere din facultate, evaluarea se face de către echipa de top-

management a universității. 

Anual, fiecare cadru didactic se autoevaluează utilizând Fișa de autoevaluare anuală. Fișa 

de autoevaluare se actualizează în fiecare an și conține cuantificarea activităților didactice, de 

cercetare, de evaluare și expertiză, de recunoaștere a prestigiului profesional, activități 

administrative, culturale și alte activități. Setul de criterii A din fișa constituie elementul de bază 

pentru promovarea cadrelor didactice, la care se adaugă rezultatele evaluării colegiale și ale celei 

făcute de studenţi 

 

SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ȘI A ETICII ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE 

În Facultatea de Eduacție Fizică și Sport respectarea eticii universitare și a eticii 
activităților de cercetare științifică este asigurată prin intermediul Comisiei de etică a facultății. 
Aceasta este formată din: 

COMISIA DE ETICĂ 

Președinte Conf. univ. dr. Androne Mihai 

Membri Prof. univ. dr. hab. Ardelean Valeriu 

Prof. univ. dr. Ichim Paul 

Conf. univ. dr. Stan Zenovia 

Conf. univ. dr.  Oneț Ioan  

Lect. univ. dr. Butnaru Cristina 

 

Nu au fost semnalate pe parcursul anului  2021 aspecte care să fie de natura eticii 
universitare și care să necesite luarea de masuri referitoare la sancționarea cadrelor didactice. 
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SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE 

Pe parcursul anului 2021 posturile vacante au fost distribuite la nivelul statelor de funcții 

ale departamentelor care au fost în derulare pe parcursul anilor e studii 2020-2021 și 2021-2022. 

 

Pentru anul universitar 2020 – 2021 

Departamente 
Posturi vacante în 2020 - 2021 

Lector Asistent Scoase la concurs 
Ocupate prin 

concurs 

Dep de Sporturi 
individuale și 
kinetoterapie 

10 2 2 Lector  ocupate 

Dep de Jocuri Sportive 
și Educație Fizică 

3 2 1 Lector ocupat 

Dep pentru Pregătire 
Personalului didactic 

7 13 2 Asistent ocupate 

 

Pentru anul universitar 2021 - 2022 

Departamente 
Posturi vacante în 2021 - 2022 

Conf.  Lector Asistent Scoase la concurs 
Ocupate prin 

concurs 

Dep de Sporturi 
Individuale și 
Kinetoterapie 

- 8 4 
2 Lector 

2 Asistent 
Concursuri în 2022 

Dep de Jocuri Sportive 
și Educație Fizică 

1 3 7 
1 Conferențiar 

2 Lector 
Concursuri în 2022 

Dep pentru Pregătire 
Personalului didactic 

- 7 13 
1 Lector 

1 Asistent 
Concursuri în 2022 

 

În cadrul Departamentului de Sporturi Individuale și Kinetoterapie au fost prevăzute în 

anul 2021 posturi vacante de profesor cercetare (1) și asistent cercetare (1). 
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SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR DIN PROMOȚIILE PRECEDENTE 

 

Datele din tabel reprezintă rezultatul completării „Chestionarului privind inserția pe piața 

muncii”, pus la dispoziție de către Biroul Acte de Studii, în momentul eliberării diplomei de 

finalizare a studiilor de licență. Datele au fost ulterior colectate și prelucrate la nivelul Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră al UDJG. 

Pentru programele de studii de licență (EFS, KMS, PIPP) 

Anul absolvirii studiilor 
de licență/ 

Programul de studii de 
licență absolvit 

Nr. 
absolvenți 

care au 
completat 

chestionarul 

Nr. 
absolvenţi 

angajaţi 

Angajarea este Nr. absolv. 
fără loc de 
muncă la 1 

an 
de la 

absolvire 

Continuare de studii 

În 
domeniu 
de licență 

În alt 
domeniu 

Da Nu 

 
Promoția 2018 

70 48 36 12 22 27 43 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

24 8 3 5 16 7 17 

  
33.33% 
din total 

chestionați 

37.5% 
din total  
angajați 

62.5% 
din total  
angajați 

66.67% 
din total 

chestionați 

29.17% 
din total 

chestionați 

70.83% 
din total 

chestionați 
Kinetoterapie şi 

motricitate specială 
17 11 4 7 6 10 7 

  
64.71% 
din total 

chestionați 

36.36% 
din total  
angajați 

63.64% 
din total  
angajați 

35.29% 
din total 

chestionați 

58.82% din 
total 

chestionați 

41.17% 
din total 

chestionați 
Pedagogia 

învăţământului primar 
şi preşcolar 

29 29 29 0 0 10 19 

  
100% 

din total 
chestionați 

100% 
din total  
angajați 

0% 
din total  
angajați 

0% 
din total 

chestionați 

34.48% din 
total 

chestionați 

65.52% 
din total 

chestionați 
 

Promoția 2019 
74 57 39 18 17 42 32 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

25 16 6 10 9 11 14 

  
64% 

din total 
chestionați 

37.5% 
din total  
angajați 

62.5% 
din total  
angajați 

36% 
din total 

chestionați 

44% 
din total 

chestionați 

56% 
din total 

chestionați 
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Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

17 10 5 5 7 10 7 

  
58.82% 
din total 

chestionați 

50% 
din total  
angajați 

50% 
din total  
angajați 

41.17% 
din total 

chestionați 

58.82% din 
total 

chestionați 

41.18% 
din total 

chestionați 

Pedagogia 
învăţământului primar 

şi preşcolar 
32 31 28 3 1 21 11 

  
96.86% 
din total 

chestionați 

90.32% 
din total  
angajați 

9.67% 
din total  
angajați 

3.13% 
din total 

chestionați 

65.62% 
din total 

chestionați 

34.37% 
din total 

chestionați 

Promoția 2020 
 

54 
44 37 7 10 24 30 

Educaţie fizică şi 
sportivă 

19 11 5 6 8 11 8 

  
57.89% 
din total 

chestionați 

45.45% 
din total  
angajați 

54.54% 
din total  
angajați 

42.11% 
din total 

chestionați 

57.89% 
din total 

chestionați 

42.11% 
din total 

chestionați 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

5 3 2 1 2 4 1 

  
60% 

din total 
chestionați 

66.66% 
din total  
angajați 

33.33% 
din total  
angajați 

40% 
din total 

chestionați 

80% din 
total 

chestionați 

20% 
din total 

chestionați 

Pedagogia 
învăţământului primar 

şi preşcolar 
30 30 30 0 0 9 21 

  
100% 

din total 
chestionați 

100% 
din total  
angajați 

0% 
din total  
angajați 

0% 
din total 

chestionați 

30% 
din total 

chestionați 

70% 
din total 

chestionați 
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Pentru programele de studii de masterat (EFSMS, KD, ME) 

Datele din tabel reprezintă rezultatul completării „Chestionarului privind inserția pe piața 

muncii”, pus la dispoziție de către Biroul Acte de Studii, în momentul eliberării diplomei de 

finalizare a studiilor de masterat. Datele au fost ulterior colectate și prelucrate la nivelul Centrul 

de Consiliere și Orientare în Carieră al UDJG. 

Anul absolvirii studiilor 
de masterat/ 

Programul de studii de 
masterat absolvit 

Nr. 
absolvenți 

care au 
completat 

chestionarul 

Nr. 
absolvenţi 

angajaţi 

Angajarea este Nr. absolv. 
fără loc de 
muncă la 1 

an 
de la 

absolvire 

Continuare de studii 

În 
domeniu 
de licență 

În alt 
domeniu 

Da Nu 

 
Promoția 2018 

21 17 14 3 4 9 12 

Educație fizică școlară 
și management 

sportiv 
9 8 6 2 1 5 4 

  
88.89% 
din total 

chestionați 

75% 
din total  
angajați 

25% 
din total  
angajați 

11.11% 
din total 

chestionați 

55.56% 
din total 

chestionați 

44.44% 
din total 

chestionați 
Kinetoterapie la 

domiciliu 
6 3 3 0 3 2 4 

  
50% 

din total 
chestionați 

50% 
din total  
angajați 

0% 
din total  
angajați 

50% 
din total 

chestionați 

33.33% 
din total 

chestionați 

66.67% 
din total 

chestionați 
Management 
educațional 

6 6 5 1 0 2 4 

  
100% 

din total 
chestionați 

83.33% 
din total  
angajați 

16.66% 
din total  
angajați 

0% 
din total 

chestionați 

33.33% 
din total 

chestionați 

66.67% 
din total 

chestionați 
 

Promoția 2019 
18 17 14 3 1 8 10 

Educație fizică școlară 
și management 

sportiv 
2 2 2 0 0 1 1 

  
100% 

din total 
chestionați 

100% 
din total  
angajați 

0% 
din total  
angajați 

0% 
din total 

chestionați 

50% 
din total 

chestionați 

50% 
din total 

chestionați 

Kinetoterapie la 
domiciliu 

3 3 1 2 0 1 2 

  
100% 

din total 
33.33% 
din total  

66.67% 
din total  

0% 
din total 

33.33% din 
total 

66.67% 
din total 
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chestionați angajați angajați chestionați chestionați chestionați 

Management 
educațional 

13 12 11 1 1 6 7 

  
92.31% 
din total 

chestionați 

91.67% 
din total  
angajați 

8.33% 
din total  
angajați 

7.69% 
din total 

chestionați 

46.15% 
din total 

chestionați 

53.84% 
din total 

chestionați 

 
Promoția 2020 

21 14 9 5 7 5 16 

Educație fizică școlară 
și management 

sportiv 
6 3 1 2 3 2 4 

  
50% 

din total 
chestionați 

33.33% 
din total  
angajați 

66.66% 
din total  
angajați 

50% 
din total 

chestionați 

33.33% 
din total 

chestionați 

66.67% 
din total 

chestionați 

Kinetoterapie la 
domiciliu 

10 6 5 1 4 2 8 

  
60% 

din total 
chestionați 

83.33% 
din total  
angajați 

16.67% 
din total  
angajați 

40% 
din total 

chestionați 

20% din 
total 

chestionați 

80% 
din total 

chestionați 

Management 
educațional 

5 5 3 2 0 1 4 

  
100% 

din total 
chestionați 

60% 
din total  
angajați 

40% 
din total  
angajați 

0% 
din total 

chestionați 

20% 
din total 

chestionați 

80% 
din total 

chestionați 

 

 

ASPECTE REFERITOARE LA BAZA MATERIĂ 

 

Pentru specialitățile din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport un aspect deosebit de 

important este cel legat de baza materială. Aceasta contribuie în mare măsură la buna realizare a 

activităților didactice, la desfășurarea activităților în condiții de siguranță și la posibilitatea 

diversificării posibilităților de exersare. 

În anul 2021 a continuat și s-a finalizat actiunea de renovare a celor două spații noi în 

cadrul corpului de clădire A. Acestea au fost incluse în cadrul Centrului de kinetoterapie. În spațiile 

existente anterior s-a realizat instalarea unui sistem de monitorizare și acces. A fost renovata sala 

de forta si au fost adaugate 2 benzi de alergare pentru pregatire fizica si recuperare. A fost 

înlocuită integral instalația electrică a centrului pentru a permite utilizarea echipamentelor 

achiziționate. 
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În cadrul Bazei Sportive Florin Balaiș am reușit atragerea unui sponsor care a efectuat o 

lucrare de modernizare a terenului sintetic de fotbal. Aceasta a constat in instalarea unui sistem 

de iluminat care sa permita efectuarea de activitati sportive și după lăsarea întunericului. Ca 

urmare a acestei investiții, care a fost donată universității, au fost realizate contracte de închiriere 

de către universitate cu agenți privați care oferă servicii în domeniul activităților fizice și sportive. 

A fost realizată o solicitare de finanțare către universitate referitoare la construirea unui 

nou teren sintetic acoperit și cu tribune la interior tot in incinta Bazei Sportive Florin Balaiș. Acest 

proiect este propus pentru realizare în anul 2022. 

Tot în incinta Bazei Sportive Florin Balaiș a fost realizată o actiune  de igienizare a 

grupurilor sanitare care să permită folosirea eficientă a vestiarelor și a celorlalte anexe ale sălii de 

sport. 

Pentru susținerea activităților didactice online au fost distribuite 24 de laptopuri cadrelor 

didactice ale facultății.  

Au fost realizate modernizari ale bazei materiale existente în sățile de curs și lucrări 

practice din corpul A unde facultatea își desfășoară activitatea. Au fost înlocuite tablele clasice cu 

table inteligente în sălille A002, A007, A009, A011 și A111. Sala A011 a fost dotată cu un laptopt 

performant care să permită desfășurarea activităților didactice.  

Au fost realizate acorduri de parteneriat cu instituții publice și private care să permită 

desfășurarea activităților de practică sau didactice cu studenții facultății noastre. 

Din punct de vedere al bazei materiale ar fi necesar în anul urmator achiziționarea de 

materiale de lucru în vedera desfășurării programului de studii de licență Educație Fizică și 

Sportivă la Buzău. 

 

Decan 

Prof. dr. hab. Talaghir Laurențiu-Gabriel 


