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REZUMAT
Teza de abilitare cu titlul „Turism sportiv și evenimente sportive: o abordare socioeconomică dintr-o perspectivă de dezvoltare durabilă a teritoriilor” este structurată pe trei
secțiuni, conform recomandărilor organelor abilitate, după cum urmează: prima secțiune
cuprinde rezumatul tezei de abilitare elaborat în limba română și în limba engleză, cea de-a
doua–cariera profesională, incluzând realizările științifice și profesionale, ulterior obținerii
titlului de doctor, planurile de evoluție și de dezvoltare a carierei, precum și referințele
bibliografice, iar cea de-a treia secțiune cuprinde anexele.
Prima parte din secțiunea a II-a (cariera profesională) cuprinde activitățile științifice și
profesionale, abordate în teză distinct sau concomitent, în funcție de momentul și contextul în
care acestea s-au desfășurat.
Activitatea pe care am desfășurat-o la nivelul ciclului de studii universitare de doctorat în
cadrul Școlii Doctorale „Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement et du
Management” (SESAM), Lille, Franța s-a concretizat prin: co-încadrarea tezei unui doctorand,
participarea la ședințele Consiliului Școlii Doctorale în calitate de membru exterior–
domeniul științific, participarea în comisii de îndrumare a doctoranzilor, participarea în comisii
de susținere publică a tezelor de doctorat, participarea în comisii de evaluare a candidaților în
vederea atribuirii contractelor doctorale prin concurs, precum și susținerea unor seminarii
doctorale în cadrul programului de formare a doctoranzilor.
Din 2017 sunt membru asociat al centrului de cercetare „Unité de Recherche Pluridisciplinaire
Sport Santé Société (ULR 7369 – URePSSS)”, unde particip la activitățile de cercetare în grupul
de lucru „Stratégie et développement des organisations sportives” (STRADEOS).
În perioada 2012-2013, am fost colaborator în proiectul de cercetare „Responsabilité Sociale
des Journalistes, Médias, Diversité & Sport” (RSJ – MéDiS), finanțat de Maison Européenne des
Sciences de l'Homme et de la Société și Centrul de Cercetare „Equipe de Recherche
Septentrionale «Sport et Sociétés» (ER3S – EA 4110)”, Lille, Franța. De asemenea, în perioada
2009-2012, am fost coordonator partener pentru proiectul „International Master in Sports Tourism
Engineering” (IMISTE) (503754-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-Erasmus CD), care a avut ca scop
crearea unui program de master în consorțiu, incluzând cinci universități europene și una noneuropeană. În perioada 2007-2008 am fost membru în echipa unui grant de cercetare cu relevanță
publică largă, obținut prin competiție națională. De asemenea, am cîștigat trei proiecte
individuale în competiții internaționale și naționale, pentru obținerea burselor post-doctorale și
de perfecționare în cercetare, stagiile desfășurându-se la Universitatea din Lille, Franța.
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Activitatea publicistică, după obținerea titlului de doctor, s-a concretizat, la nivel
internațional, în patru articole cu factor de impact, trei articole indexate BDI, 10 capitole în cărți,
în edituri internaționale (Springer, Routledge, Cambridge Scholars Publishing, L’Harmattan, Le
Manuscrit), două lucrări tip proceedings indexate WoS și 10 lucrări prezentate la conferințe
științifice internaționale. În ceea ce privește calitatea de recenzor, am evaluat 12 articole, după
cum urmează: șapte articole indexate Web of Science, cu factor de impact, două articole indexate
Web of Science – Emerging source citation index și trei articole indexate BDI.
Principalele activități didactice efectuate în cadrul programelor de licență și master ale
Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova, după obținerea titlului de doctor, au fost
centrate în ultimii ani pe disciplinele: Metode de cercetare, Statistică, Informatică, Etică și
integritate academică, cu aplicații în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice. În cadrul
programului de master internațional IMISTE prezentat mai sus, în calitate de titular de curs, am
elaborat programele analitice pentru următoarele discipline: Advanced research methods for
sports tourism și Sports tourism in Romania.
Activitatea de predare desfășurată la Universitatea din Lille, Facultatea de Știința Sportului și
Educației Fizice, în programele de master International Sport Administration și Management du
sport, a cuprins următoarele discipline: Survey methodology, Méthodologie de la recherche en
management du sport, Statistiques en sciences humaines et sociales, Méthodologie de la
recherche et statistique en sciences humaines et sociales, Outils de mesure et analyse en sciences
humaines et sociales, Informatique et traitement des données.
Cercetările pe care le-am realizat de-a lungul carierei universitare se situează pe un soclu
disciplinar dominant, acela al Științei Sportului și Educației Fizice, în interacțiune cu turismul,
geografia, științele economice și sociologia. Tematicile abordate acoperă un domeniu care a
devenit în ultimii ani de mare interes la nivel internațional, național și local, acela al turismului
sportiv.
Direcțiile principale de cercetare și subdirecțiile aferente acestora, pe care le-am abordat după
obținerea titlului de doctor, sunt clasificate după cum urmează:
1. Turismul sportiv și dezvoltarea durabilă a teritoriilor
Turismul sportiv este un sector ce cunoaște o creștere rapidă în multe țări, oferind multiple
posibilități de dezvoltare a teritoriilor gazdă. Creșterea atractivității turistice prin promovarea
bogăției locale, arhitecturale sau de altă natură, consolidarea identității regionale, îmbunătățirea
serviciilor publice sau crearea de locuri de muncă, direct sau indirect legate de turismul sportiv,
pot fi considerate efecte pozitive, benefice asupra bunăstării populației. În acest sens, cercetările
pe care le-am realizat în cadrul acestei direcții se încadrează în șapte subdirecții:
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1.1. Contribuții de referință la definirea turismului sportiv
1.2. Turismul sportiv de iarnă – evoluție, impact și dezvoltare durabilă a teritoriilor
1.3. Diversificarea turismului sportiv, responsabilitate și dezvoltare durabilă a teritoriilor
1.4. Impactul social, economic și de mediu al evenimentelor sportive asupra teritoriilor
organizatoare
1.5. Turismul sportiv pentru persoanele cu disabilități – diagnoză și perspective de
dezvoltare
1.6. Turism sportiv, evenimente și comunicare
1.7. Strategii de dezvoltare a turismului sportiv și impactul asupra politicilor de formare și
creare de locuri de muncă.
2. Evenimente sportive, mass-media și responsabilitate socială – cercetările pe care le-am
realizat în această direcție, bazate pe o abordare multidisciplinară, s-au axat pe responsabilitatea
socială a jurnaliștilor sportivi în exprimarea diversității (etnică, sexuală, de gen sau funcțională).
3. Guvernarea sportului – în cadrul acestei direcții, cercetările abordează structurarea
sportului de-a lungul istoriei și evoluția acestuia, practicile și reprezentările sociale în comparații
internaționale, și măsura în care acestea sunt influențate de orientările politice.
O parte din cele mai semnificative publicații sunt sintetizate în capitolul referitor la
rezultatele relevante ale cercetării.
În partea a II-a a celei de-a doua secțiuni sunt prezentate planurile de evoluție și de dezvoltare
a carierei.
Având în vedere faptul că că sunt absolventă a unui program de master în „Sport–turism–
loisir” și că turismul sportiv este destul de puțin explorat din punct de vedere științific în țara
noastră (numărul de articole, lucrări științifice și teze de doctorat este redus), îmi propun
continuarea cercetării pe direcțiile descrise în această teză, precum și pe abordarea altora noi,
precum: turismul sportiv la vârsta a III-a, practicile de loisir sportiv în raport cu mediul,
cultura, comunicarea, etc., loisir-ul sportiv ca vector de integrare socială, respectiv impactul
loisir-ului sportiv asupra dezvoltării teritoriilor gazdă, angrenând în cercetare cadre didactice,
cercetători și studenți pasionați de aceste tematici.
Ca membru asociat al URePSSS, voi continua colaborarea cu membrii acestui centru pe
direcții de cercetare din managementul sportiv. În ceea ce privește alte direcții de cercetare din
domeniul Științei Sportului și Educației Fizice, voi colabora cu diverși autori din țară și din
străinătate, implicându-mă în prelucrarea, analiza și interpretarea datelor statistice aferente
cercetărilor științifice respective.
Obținerea atestatului de abilitare îmi va crea noi oportunități de dezvoltare a carierei
universitare, în special coordonarea unor teze în cotutelă la nivel internațional, având experiența
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lucrului cu doctoranzii de alte naționalități. În același timp, voi coopta doctoranzii în proiecte de
cercetare (finanțate sau nu) care se vor fructifica mai târziu în publicații de impact.
În viitor doresc să continui activitatea de publicare a articolelor cu factor de impact, a celor
indexate BDI, a cărților și a capitolelor în cărți, în special în edituri internaționale. Participarea la
conferințe științifice, evaluarea lucrărilor conferințelor, precum și activitatea de recenzor pentru
articole cu factor de impact fac parte din preocupările mele viitoare.
În perioada care urmează voi avea în vedere continuarea colaborării cu cercetători din
întreaga lume, în special prin intermediul asociației International Research Network in Sport
Tourism, al cărui membru fondator sunt și în cadrul căreia, în momentul de față, ocup funcția de
secretar.
În vederea creșterii vizibilității publicațiilor doctoranzilor și tinerilor cercetători, doresc să
pun în practică o serie de workshop-uri dedicate acestora, referitoare la: măsurarea impactului
academic, utilizarea ORCID, motoare de căutare pentru cercetătorii științifici, etc. De asemenea,
doresc să abordez și alte tematici pentru doctoranzi, precum: vizualizarea datelor, design-ul
prezentării tezei de doctorat, având deja experiența gestionării informației științifice și a datelor
de cercetare.
Având în vedere disciplinele pe care le predau la Facultatea de Educație Fizică și Sport,
enumerate mai sus, activitățile didactice vor fi orientate în special spre această direcție, foarte
necesară dealtfel pentru studenții care doresc să urmeze studiile doctorale. De asemenea, doresc
să continui activitatea de predare la Universitatea din Lille în cadrul diverselor programe de
master.
Din punctul meu de vedere, toate aceste activități pe care mi le propun au șanse mari de
realizare, având în vedere faptul că sunt centrate pe pregătirea de specialitate de care am
beneficiat de-a lungul anilor, precum și pe experiența diversificată dobândită la nivel național,
cât și internațional.
Referințele bibliografice asociate conținutului tezei încheie cea de-a doua secțiune, iar
anexele corespunzătoare lucrării se regăsesc în secțiunea a III-a.
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