PLAN OPERAłIONAL 2016-2017
Universitatea din Piteşti
Facultatea Stiinte EducaŃie Fizică şi Informatica
Departamentul de Educatie Fizica si Sport

APROBAT DECAN
...........................................

1. Luna septembrie 2016
a) Aprobarea statului de funcŃiuni al departamentului pe anul 2016-2017;
b) Pregătirea noului an universitar şi organizarea deschiderii acestuia. Desemnarea
îndrumătorilor de ani şi grupe;
c) Discutarea cererilor de prelungire a activităŃii pentru cadrele didactice cu vârsta;
d) Diverse.
2.
a)
b)
c)
d)

Luna octombrie 2016
Repartizarea sarcinilor în departament;
Repartizarea nr. de teme pentru proiect diplomă, lucrare absolvire şi disertaŃie Master;
Propuneri privind comisiile de finalizare a studiilor;
Fişa disciplinei şi anexa pentru activităŃile aplicative ale disciplinei predate de membrii
departamentului de PerformanŃă în Sport
e) Întocmirea necesarului de materiale pentru laboratoarele departamentului;
f) Diverse.

3. Luna noiembrie 2016
a) Analiza fişelor disciplinelor din planul de învăŃământ al secŃiilor EducaŃie Fizică, Sport şi
PerformanŃă Motrică, master EducaŃie Fizică şi Sport CompetiŃional şi Sport Turism si
Activitati de Timp Liber.
b) Organizarea practicii studenŃeşti în anul univ. 2016-2017
c) Organizarea ConferinŃei InternaŃionale editia a 9-a
d) Diverse.
4. Luna decembrie 2016
a) Analiza cercetării ştiinŃifice a cadrelor didactice în 2016
b) Diverse.
5.
a)
b)
c)

Luna ianuarie 2017
Pregătirea sesiunii de examene din iarnă;
ActivităŃi curente ale catedrei;
Diverse.

6.
a)
b)
c)

Luna februarie 2017
Strategii pentru semestrul al doilea;
Organizarea activităŃii « Serbările timpului liber »;
Diverse.

7. Luna martie 2017
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a) Analiza dotării laboratoarelor din departament;

b)
c)
d)
e)
f)

Organizarea activităŃii ”Zilele sportului”
Organizarea activităŃii “Olimpiada tinerilor doctoranzi”
Pregătirea sesiunii cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti din luna mai;
Aprobarea posturilor scoase la concurs şi a comisiilor;
Diverse.

8.
a).
a)
b)

Luna aprilie 2017
Analiza rezultatelor la examene după sesiunea de iarnă;
Seminar ştiinŃific;
Diverse.

9.
a)
b)
c)

Luna mai 2017
Pregătirea sesiunii de vară şi a celei de finalizare a studiilor;
Repartizarea sarcinilor privind examenul de admitere;
Diverse.

10. Luna iunie 2017
a) Analiza rezultatelor sesiunii ştiinŃifice studenŃeşti din luna mai;
b) Diverse.
11. Luna Iulie 2017
a) Pregãtirea si desfãsurarea examenelor de finalizare studii - licenta - maste
b) Pregãtirea si desfasurarea in bune conditiuni a examenului de admitere licenta - master

Prof.univ.dr. MARIAN CRETU
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