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Introducere
a.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret a evoluat continuu,
fiind una dintre unităţile academice private, reprezentative în domeniu.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret are misiunea didactică şi
de cercetare ştiinţifică şi îşi asumă rolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul
fundamental Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice.
Domeniile de studii la ciclul universitar de licenţă sunt: Educaţie fizică şi sport, respectiv
Kinetoterapie, domenii cu ecou în prezent şi în perspectivă în cadrul societăţii româneşti şi
europene, iar la nivel de master domeniul este Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.
Misiunea de cercetare ştiinţifică asigură promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în
domeniu, a studiilor şi proiectelor interdisciplinare asimilate cercetării ştiinţifice în cadrul
Centrului propriu de cercetare ştiinţifică a facultăţii şi a celor două cercuri ştiinţifice de
cercetare ale studenţilor şi masteranzilor sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultăţii
(conf.univ.dr. Gheorghe Daniel şi lector univ.dr. Buhociu Elena)
Activitatea ştiinţifică se concretizează în cercetările cadrelor didactice, studenţilor şi
masteranzilor.
b.
Raportul de cercetare are la bază direcţiile de acţiune din Strategia Universităţii Spiru
Haret, Strategia de cercetare a Facultăţii pe perioada 2014-2020 şi Planul curent de cercetare
ştiinţifică.
Activitatea de cercetare este mai bogată în intervalul ianuarie – decembrie 2016, comparativ
cu perioada similară a anului 2015, cadrele didactice înţelegând importanţa cercetării
ştiinţifice pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.
Cele 18 cadre didactice titulare din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (un cadru didactic
are post rezervat) au desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică în perioada ianuariedecembrie 2016 concretizată prin:
- 4 cărţi
- 38 lucrări prezentate la Conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate BDI
- 2 lucrări prezentate la Conferinţe ştiinţifice naţionale
c.
Facultatea are actualizat planul de cercetare şi deţine Strategia proprie de cercetare pe
perioada 2014-2020.
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Temele individuale de cercetare proiectate pentru intervalul ianuarie - decembrie 2016 au fost
realizate, fiind prezentate în cadrul Conferinţelor Internaţionale organizate în ţară sau
străinătate.
În data de 18 mai 2016 a fost organizată conferinţa de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi
masteranzilor „Actualităţi, tendinţe şi creativitate în ştiinţele motricităţii umane” la care au
fost prezentate 53 de comunicări (33 studenţi / 20 masteranzi).
În perioada 28-29 octombrie a fost organizată sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională a cadrelor didactice cu tema: „Physical exercises – a complex and modern way
to promote healthy living” în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din
Craiova. La eveniment au participat cadre didactice, studenţi, masteranzi şi invitaţi.
În cadrul conferinţei au fost organizate două workshop-uri: ”Formation mentality of
sportsman” speaker psihologul Andreas Hniatiuc şi ”Nonverbal communication and body
language” speakers Iureşi Cristina şi Geavlete Otilia de la Fundaţia Fluens.
Apreciem că Planul de cercetare ştiinţifică al facultăţii pentru intervalul ianuarie-decembrie
2016 este indeplinit ritmic şi continuu conform proiectării.
Cadrele didactice ale facultăţii noastre sunt membre ale Consiliului Ştiinţei Sportului din
România: prof. univ. dr. Niculescu Georgeta, prof. univ. dr. Sabău Elena, prof. univ. dr.
Cojocaru Adin Marian, conf. univ. dr. Popescu Florentina, conf. univ. dr. Cojocaru Marilena,
conf. univ. dr. Gheorghe Daniel, conf. univ.dr. Teodorescu Anemari Simona, lector univ. dr.
Buţu Ioana Maria, lector univ. dr. Ivan Paula, lector univ. dr. Gheorghe Ioana Georgeta, lector
univ. dr. Buhociu Elena, lector univ.dr. Teuşdea Claudiu, lector univ.dr. Iorga Anca, lector
univ.dr. Păun Gheorghe Dan, lector univ. dr. Jianu Anca
De asemenea doamna prof. univ.dr. Niculescu Georgeta este membră în Consiliului director
din cadrul Consiliului Ştiinţei Sportului din România.
În perioada analizată cele două cercuri: Activităţi sportive şcolare coordonat de conf. univ.
dr. Gheorghe Daniel şi Terapie prin mişcare coordonat de lector univ. dr. Buhociu Elena au
desfăşurat activităţi concretizate în întâlniri periodice cu membrii cercurilor şi elaborare de
lucrări ce au fost prezentate în Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru studenţi/masteranzi –
mai 2016.
Studenţii şi masteranzii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport au obţinut la Campionatele
Naţionale Universitare de atletism de sală de la Bacău 2 locuri I, 4 locuri II, iar la
Campionatele Naţionale Universitare de atletism în aer liber organizate la Piteşti, studenţii şi
masteranzii facultăţii au obţinut 2 locuri I, 3 locuri II şi 4 locuri III.
La campionatul Naţional Universitar de înot desfăşurat la Piteşti, studenţii facultăţii au obţinut
1 loc III, un loc IV şi un loc V.
La finala Festivalului Naţional Universitar de Gimnastică Aerobică şi Dans Polidansfest
Gineta Stoenescu organizat la Bucureşti de Universitatea Politehnică, studenţii facultăţii au
participat cu următoarele numere: dansuri populare, dans contemporan şi street dance şi au
obţinut locul I pentru impresia artistică
d.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport nu are proiecte cu finanţare naţională sau
internaţională.
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e.

Pe site-ul facultăţii la butonul de cercetare sunt afişate toate evenimentele ştiinţifice.

f.
S-au evidenţiat în perioada ianuarie-decembrie 2016 în activitatea de cercetare
ştiinţifică următoarele cadre didactice: prof. univ. dr. Niculescu Georgeta, prof. univ. dr.
Sabău Elena, prof. univ. dr. Cojocaru Adin, conf. univ. dr. Cojocaru Marilena, conf. univ. dr.
Popescu Florentina, conf.univ.dr. Gheorghe Daniel.
g.
Următorii studenţi şi masteranzi s-au evidenţiat în activitatea de cercetare:
Ciocan (Istrate) Ioana cu lucrarea - Mijloace moderne de tratament in afectiunile
neuromotorii - Terapia intensiva Pedia Suit, Gociu Constanta Emilia - cu lucrarea
Caracterele clinice ale sindromului de canal carpian – actualizare, Crivat Veronica cu
lucrarea - Evolutia si tratament specific in cazul luxatiei congenitale de sold nediagnosticate
in perioada copilariei - prezentare de caz, Dogeanu Mariana cu lucrarea - Rolul
kinetoterapiei in managementul recuperator al distrofiei musculare Duchenne.
h.
Cadrele didactice au desfăşurat activitate de cercetare concretizată în calificativele
primite.

Decan
Prof.univ.dr. Niculescu Georgeta
Director Departament,
Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena
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