
 
DEPARTAMENTUL de EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT 

PLANUL STRATEGIC 

1. OBIECTIVE GENERALE SI DIRECłII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

Planul Strategic al DEPARTAMENTULUI de EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT contribuie  
la,gestionarea eficienta a fondurilor UniversităŃii din Piteşti si la realizarea obiectivelor 
propuse. Elaborarea planului strategic se înscrie în politica universităŃii de a 
implementa măsurile propuse pentru dezvoltarea instituŃionala. 

Planul strategic este orientat pe următoarele trei planuri principale de acŃiune:  
- un învăŃământ universitar de calitate pentru specializarea tinerilor absolvenŃi  
  în profesiuni recunoscute si necesare pe piaŃa muncii;  
- cercetare ştiinŃifică, aplicativa si adaptată necesităŃilor actuale;  
- transferul de cunoştinŃe către societate si în slujba societăŃii. 

Dep de EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT din Universitatea din Piteşti este 
integrata din reŃeaua facultăŃilor de profil din România. Prestigiul de care se bucura este 
rezultatul activităŃii cadrelor didactice competente, care prin activitatea didactica si 
de cercetare au reuşit sa facă cunoscuta existenta în Piteşti a unei facultăŃi de profil 
de categoria ,,A”. AbsolvenŃii au făcut dovada ca au un nivel de pregătire comparabil 
cu cel al absolvenŃilor altor facultăŃi din tara, mulŃi dintre aceştia reuşind sa se 
angajeze în posturi specifice pregătirii obŃinute în facultate.  

Pentru următorii anii eforturile noastre vor trebui orientate către menŃinerea 
poziŃiei de lider între facultăŃile de profil prin dezvoltarea contribuŃiei tuturor 
cadrelor didactice ale facultăŃii şi atragerea de resurse financiare din contracte , 
granturi şi parteneriate, care sunt singurele care pot reprezenta garanŃia faptului ca 
valorile academice vor fi cele care vor guverna schimbarea, putând sa sporească 
capacitatea instituŃiei în materie de reputaŃie, de resurse si de dezvoltare. 
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Obiectivul general al acestui plan strategic este definirea unei identităŃi clare si 
inconfundabile a domeniului si Dep de EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT in Universitate 
în context naŃional, proiect absolut necesar în actualul climat de concurenta din 
România. Consideram ca acest obiectiv nu poate fi atins decât printr-o politica 
manageriala responsabila, articulata si coerenta, cu obiective ce trebuie împărtăşite 
de către comunitatea academica, efortul sa fie continuu în timp, deciziile explicite, 
construite cu inteligenta si echilibru, iar evaluarea sa fie sistematica si simpla. 

Pe baza elementelor prezentate anterior, obiectivele planului strategic al 
DEPARTAMENTULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT vor fi următoarele: 

- încurajarea unei atmosfere ştiinŃifice de colegialitate, colaborare, competitivitate, 
seriozitate si responsabilitate fată de misiunea de formare profesionala si educare a 
tinerilor  cărora  sa   le   inducem   si   sa   le   motivam  aspiraŃia  spre   performanta 
profesionala; 

- perfecŃionarea activităŃii didactice în funcŃie de obiectivele specifice fiecărei 
etape de studiu (licenŃa, master, doctorat), oferind astfel o educaŃie de calitate; 

- încurajarea activităŃii de cercetare măsurabila prin numărul si impactul 
publicaŃiilor ştiinŃifice, ISI şi CPCI 

- dezvoltarea continua a bazei didactice si a celei de cercetare; 
- optimizarea spatiilor didactice, a celor de cercetare si a spatiilor pentru birouri; 
- deschiderea spre comunitate si participarea, prin expertiza furnizata, la stabilirea 

strategiilor si politicilor de dezvoltare regionala, naŃionala si europeana; 
- creşterea vizibilităŃii naŃionale si internaŃionale a facultăŃii si a membrilor ei. 

2. MISIUNEA  

Misiunea DEFS este sa ofere educaŃie de înalta calitate, în scopul dezvoltării 
capacităŃii intelectuale, a caracterului moral si a cunoştinŃelor de specialitate ale 
studenŃilor, ca premise esenŃiale ale formarii de elite profesionale si sa dezvolte 
cercetarea ştiinŃifica de înalt nivel. 

3. STRATEGII SI MODALITĂłI DE ACłIUNE 

Strategia si modalităŃile de acŃiune privind activitatea didactica, activitatea de 
cercetare, activitatea studenŃeasca si cea de administrare sunt: 

3.1. ACTIVITATEA DIDACTICA 
Modul în care se Ńin cursurile, seminariile si laboratoarele are o influenta majora 
asupra imaginii DEFS în rândurile studenŃilor.  
 
Obiectivele vor fi: 

a. Modernizarea curriculei la nivelul tuturor specializărilor, în sensul asigurării 
competentelor prin care se defineşte cariera profesionala, în acord cu cerinŃele pieŃei 
muncii, cu priorităŃile generate de integrarea în Uniunea Europeana si cu standardele 
internaŃionale. Se vor urmări: 



- orientarea conŃinutului disciplinelor de învăŃământ către priorităŃile formative si 
dezvoltarea creativităŃii; 

- înnoirea ştiinŃifica a disciplinelor din curriculum, prin actualizarea permanenta a 
informaŃiilor; 

- mobilitate în structurarea planurilor de învăŃământ si a programelor analitice si 
compatibilizarea lor cu planurile si programele existente în comunitatea europeana. 

b. îmbunătăŃirea calităŃii procesului de învăŃământ prin: 
- acoperirea disciplinelor cu suporturi de curs tipărite, electronice, CD-uri etc.; 
- încurajarea postării pe web a cursurilor, lucrărilor de laborator, îndrumarelor 

metodice, a unor modele de rezolvare a problemelor, a unor modele de subiecte 
de examen, a prezentei la ore, etc. 

- adoptarea unei îmbinări optime între folosirea mijloacelor moderne audio-vizuale 
si cele clasice de predare, pentru a atrage mai mult auditoriu;  

- corelarea si validarea interdisciplinara a proiectelor planurilor de învăŃământ din 
facultate;. 

- preocuparea  pentru îmbunătăŃirea conŃinutului  manualelor universitare,  prin 
editarea de material didactic actual si de înalt nivel ştiinŃific; 

- evaluarea periodica a programelor de licenŃa, masterat, studii postuniversitare; 
- realizarea unui proces de învăŃământ modern, dedicat studentului si dezvoltării 

unei gândiri critice si investigative, bazate pe munca individuala susŃinuta; 
- utilizarea criteriilor moderne de evaluare, care sa încurajeze în primul rând 

creativitatea si abia apoi capacitatea de memorare. In acest sens trebuie sa crească 
ponderea evaluării studenŃilor pe baza de proiecte, teme da casa, referate etc. 

-creşterea ponderii temelor si disciplinelor pentru care lucrările aplicative se 
desfăşoară pe microgrupuri; 

c. Continuarea si dezvoltarea preocupărilor pentru oferta de formare profesionala 
prin parteneriate cu cu facultăŃi de profil româneşti sau străine. 

 

3.2. ACTIVITATEA DE CERCETARE 

Aceasta componenta este definitorie pentru prestigiul ştiinŃific al DEFS si 
are un impact enorm asupra formarii studenŃilor  

Pentru consolidarea si dezvoltarea activităŃii de cercetare ştiinŃifica, obiectivele 
sunt următoarele: 

a. Elaborarea unei strategii pe termen mediu si lung privind cercetarea ştiinŃifica în 
cadrul DEFS, care sa contureze un număr de direcŃii de cercetare prioritare ale 
FacultăŃii în concordanta cu resursele existente si domeniile în care exista 
performante recunoscute si probate deja; 

b. Lărgirea domeniilor de cercetare ale facultăŃii pentru a asigura o exploatare mai 
eficienta   a   competentelor  proprii,   prin   activităŃi   de   cercetare   multidisciplinare 
susŃinute de cadrele didactice, doctoranzii si studenŃii din domeniul EducaŃie 
Fizică  si Sport; 



c. Crearea unei atmosfere de lucru si dezbatere ştiinŃifica la nivelul DEFS şi 
valorificarea rolului tinerilor cercetători si al doctoranzilor în aceste activităŃi. 

d. Sprijinirea si încurajarea manifestărilor ştiinŃifice naŃionale sau internaŃionale 
organizate de către facultatea noastră. 

e. Focalizarea eforturilor individuale si colective spre obŃinerea de finanŃări prin 
programe naŃionale si internaŃionale de cercetare care sa consolideze infrastructura 
de cercetare a facultăŃii; 

f. îmbunătăŃirea prestaŃiei ştiinŃifice prin creşterea numărului si calităŃii publicaŃiilor 
la reviste si edituri de prestigiu din tara si străinătate, precum si prin intensificarea 
relaŃiilor de cooperare internaŃionala si integrarea în reŃele tematice de cercetare, în 
corelaŃie cu priorităŃi din domeniul EFS; 

g. Stabilirea unor parteneriate privilegiate de cercetare cu universităŃi si institute de 
cercetare naŃionale sau internaŃionale, cu care colectivele de cercetare din facultate 
au sau pot stabili relaŃii de colaborare ştiinŃifica (colective mixte de cercetare, 
doctorate în cotutela, stagii postdoctorale, etc), cât si pentru schimburi de idei, 
informaŃii si literatura de specialitate; 

h. Reflectarea, în procesul de învăŃământ, a rezultatelor cercetărilor proprii, 
obŃinute în cadrul schemelor de granturi ale CNCSIS, ANCS, UE etc.; 

j. SusŃinerea si facilitarea participării cadrelor didactice si a studenŃilor din 
universitate la congrese, conferinŃe si seminarii internaŃionale.  

k. SusŃinerea desfăşurării si diversificării sesiunilor de comunicări ştiinŃifice 
studenŃeşti la nivelul tuturor specializărilor, precum si a creării de colective de 
cercetare care sa cuprindă cadre didactice si studenŃi; 

l. încurajarea si susŃinerea implicării studenŃilor în activitatea de cercetare si 
participarea la granturi si activitatea de diseminare a rezultatelor acestor granturi; 

m. Lărgirea colectivului conducătorilor de doctorat ce activează în cadrul facultăŃii, 
prin susŃinerea cadrelor care îndeplinesc condiŃiile; 

 
o. Gestionarea eficienta a resurselor pentru achiziŃionarea unor echipamente si 

licenŃe software corespunzătoare; 

p. SusŃinerea apariŃiei regulate si a îmbunătăŃirii calităŃii şi prestigiului revistei şi 
buletinului ştiinŃific editate în cadrul DEFS, urmarindu-se în perspectiva îndeplinirea 
tuturor condiŃiilor pentru cotarea ISI; 

3.3. ACTIVITATEA CU STUDENłII 

Subscriem pentru o formare profesionala centrata pe student si  e obliga la o 
asemenea atitudine, înainte de orice altceva, însăşi misiunea facultăŃii. De pe 



aceasta poziŃie ne propunem asigurarea unui dialog si a unui parteneriat permanent 
corp profesoral - studenŃi, cu ajutorul reprezentanŃilor studenŃilor si a organizaŃiilor 
studenŃeşti, care sa conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a. Implicarea mai activa a îndrumătorilor de an pentru o mai buna coordonare si 
informare a studenŃilor, precum si pentru identificarea si rezolvarea problemelor 
acestora; 

b. Asigurarea unui sistem de receptionare si valorificare a iniŃiativelor studenŃeşti, 

c. SusŃinerea activităŃilor sportive, culturale si artistice ale studenŃilor nostrii; 

h. Garantarea unui tratament corect al studenŃilor de pe poziŃia de respect 
al persoanei si personalităŃii lor si în acord cu reglementările si cutumele instituŃiei, în 
ideea de a asigura ca relaŃiile studenŃi - cadre didactice sa fie cât mai bune; 

i. Antrenarea studenŃilor, masteranzilor si doctoranzilor în activitatea de cercetare 
ştiinŃifica, contribuindu-se astfel la practicarea unui învăŃământ formativ, centrat pe 
competente si capacităŃi, în condiŃiile unei judicioase împletiri a cercetării ştiinŃifice cu 
actul didactic; 

j. Activarea reala a cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti si stabilirea anuala a tematicii 
de cercetare pentru aceste cercuri, în acord cu planul de cercetare; 

k. Urmărirea traseelor absolvenŃilor si îmbunătăŃirea curriculei prin feedback-ul 
obŃinut. 

3.4. PROMOVAREA SI PERFECłIONAREA RESURSELOR UMANE 

Resursele umane reprezintă pentru orice instituŃie un factor determinant. Ca 
urmare, promovarea si perfecŃionarea continua a resurselor umane sunt obiective 
majore. Pentru atingerea acestor obiective, sunt necesare: 

a. Promovarea unei culturi organizationale bazate pe performanta si probitate; 

b. Recunoaşterea performantelor si motivarea angajaŃilor; 

c. încurajarea si sprijinirea mobilităŃii cadrelor didactice; 

d. Asigurarea flexibilităŃii în modul de utilizare a timpului universitarilor; 

e. Atragerea pentru cariera didactica a celor mai performanŃi tineri si oferirea unor 
perspective clare de promovare a acestora, în raport cu eficienta si implicarea lor în 
întreaga activitate universitara; 

f. Facilitarea demersurilor pentru obŃinerea, de către studenŃi si cadre didactice, a 
burselor de studii, de masterat, de studii doctorale si post-doctorale, de cercetare etc. 



g. Promovarea schimburilor academice între EFS si facultăŃi partenere din tara si 
din străinătate; 

3.5.     MODERNIZAREA     SI     DEZVOLTAREA     BAZEI     MATERIALE     SI     A 
PATRIMONIULUI 

Obiectivele acestei direcŃii a strategiei vor fi atinse prin următoarele acŃiuni: 

a. Stimularea stabilirii unor relaŃii de parteneriat strategic cu firme de prestigiu din 
tara si din străinătate interesate în dezvoltarea si dotarea unor laboratoare de 
specialitate din cadrul facultăŃii; 

c. Identificarea resurselor materiale pentru dotarea cu mijloace audio-vizuale a 
sălilor de predare; 

d. Continuarea eforturilor pentru asigurarea accesului la modalităŃi moderne de 
informare si documentare didactica, tehnica si ştiinŃifica. 

3.6. STRATEGIA DE PROMOVARE A DEFS

Departamentul de EducaŃie Fizică şi Sport din Piteşti are, în conştiinŃa publica si în 
mediile academice din tara si străinătate, o buna imagine. Ea a fost construita prin 
excelenta dascălilor si studenŃilor pe care facultatea i-a avut în timp. Păstrarea 
acestei imagini presupune, înainte de toate, un bun mers intern al lucrurilor, 
precum si o grija de promovare a imaginii prin: 

a. Realizarea şi menŃinerea unor pagini web corespunzătoare pentru 
promovarea vizibilităŃii şi activităŃii facultăŃii, departamentelor, disciplinelor predate, 
a rezultatelor ştiinŃifice si a informaŃiilor legate de activitatea didactica; 
(http://www.upit.ro/index.php?i=56; http://www.efsupit.ro/; http://www.ccpu.ro/ 
http://www.sportconference.ro/ ) 

b. Elaborarea unui program de marketing privind oferta educaŃionala a DEFS 
care sa  includă  realizarea de  materiale  publicitare,  stabilirea de contacte cu 
inspectoratele şcolare judeŃene si liceele din alte judeŃe din tara de unde provin 
absolvenŃii de liceu, scrisori si pliante de prezentare si întâlniri cu 
profesorii si candidaŃii, publicitate făcuta de studenŃii noştri prin intermediul scrisorilor 
si pliantelor informative la liceele de unde provin, activităŃi susŃinute de promovare a DEFS
la târguri universitare naŃionale si internaŃionale; 

c. Promovarea, în măsura posibilităŃilor bugetare, a DEFS si iniŃiativelor acesteia 
în mass-media, ca un centru de învăŃământ superior cu resurse diversificate si 
performante, cu scopul atragerii celor mai buni colaboratori si candidaŃi la concursul 
de admitere; 

 

 



4. ACTUL MANAGERIAL 

Actul managerial va fi unul profund marcat de menŃinerea unei ambiante de 
lucru profesionale si susŃinerea unui spirit de colegialitate. Aceasta se 
va materializa prin: 

a. Realizarea   unei   conduceri   si   colaborări   transparente,   care   sa   includă 
participarea si contribuŃia tuturor cadrelor didactice la viitorul DOMENIULUI. 

b. Dialog  deschis si  permanent cu  conducerea facultatii si universităŃii,  cu  accent  pe 
dezvoltare pe toate planurile si pe îndeplinirea obiectivelor din programul managerial; 

c. Asigurarea informării si difuzării transparente a deciziilor luate la nivel de 
facultate; 

d. Democratizarea vieŃii colectivităŃii academice. Promovarea libertăŃii academice, 
onestităŃii si integrităŃii, a independentei în gândire, standardelor morale, combaterea 
exclusivismului si marginalizării sociale prin instituirea unui climat de succes în care 
tot   personalul   sa   poată   munci   la   capacitatea   maxima  cu   recunoaşterea   si 
recompensarea unor asemenea prestaŃii; 

e. Delegare de competente si răspunderi, fără ca acest lucru sa derobeze decanul 
de la propria răspundere; 

f. Consultări diverse premergătoare luării deciziilor de importanta majora, cu: 
colegii din echipa manageriala, conducerile catedrelor, reprezentanŃii studenŃilor, 
sindicatul angajaŃilor si echipe de consiliere ad-hoc; 

g. Dezvoltarea  conceptului de "facultate   deschisa", in care DEFS actioneaza 
prin: prezenta activa a profesorilor si studenŃilor în viata comunităŃii piteştene, 
precum si  invitarea unor personalităŃi ale comunităŃii  la activităŃi specifice ale 
facultăŃii; 

h. Realizarea de parteneriate public - private pentru obŃinerea de sponsorizări; 

Director de departament DEFS 
Prof.univ.sr 
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