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UNIVERSITATEA din Piteşti 

Facultatea de Stiinte, Educatie Fizica si Informatica 

Departamentul Educatie Fizica si Sport 

 

 

Lista temelor de cercetare a departamentului Departamentul Educatie Fizica si 

Sport 

pe anul(ii) calendaristic(i) 2012 - 2016 

 

 

2012 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS) 

        2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS) 

        3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS) 

        4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS) 

        5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a 

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă 

Sportivă (TC_5_2012_DEFS) 

 

2013 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS) 

        2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS) 

        3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS) 

        4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS) 

        5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a 

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă 

Sportivă (TC_5_2013_DEFS) 
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2014 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS) 

        2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS) 

        3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS) 

        4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS) 

        5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a 

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă 

Sportivă (TC_5_2014_DEFS) 

 

2015 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS) 

        2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS) 

        3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS) 

        4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS) 

        5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a 

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă 

Sportivă (TC_5_2015_DEFS) 

 

2016 

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern 

        1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2016_DEFS) 

        2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2016_DEFS) 

        3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2016_DEFS) 

        4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi 

activităţi de timp liber (TC_4_2016_DEFS) 
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        5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a 

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă 

Sportivă (TC_5_2016_DEFS) 

 

 

 

     Data: 24.04.2017 

Director de departament CRETU MARIAN 

                                                                                                            Semnătura 


