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Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

„Monitorizarea ştiinţifico – didactică a profesorilor catedrei 

Kinetoterapie conform standardelor de acreditare”  

 

Activitatea ştiinţifico – didactică a catedrei Kinetoterapie se bazează pe 

standardele elaborate şi aprobate de către ANACEP pentru programele de studii 

pentru învăţămîntul superior. 

Catedra „Kinetoterapie” dispune de documentaţia de autoevaluare la nivel 

instituţional şi documentaţia pentru programele de studii selectate pentru evaluarea 

externă de către ANACEP. 

Misiunea didactică şi de cercetare pentru toate programele de studii este 

bine precizată în spiritul formării de specialişti, a educaţiei continue şi dezvoltării 

cercetării ştiinţifice în domeniu. 

Catedra îşi îndeplineşte misiunea de a forma cadre cu pregătire superioară 

şi de a actualiza pregătirea acestora în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de 

muncă, precum şi de a furniza servicii de cercetare ştiinţifică, proiectare, asistenţă 

tehnică şi pregătire post-universitară. Pentru realizarea acestei misiuni catedra 

dispune de plan strategic şi planuri operaţionale anuale.  

Corpul profesoral – didactic al catedrei Kinetoterapie îşi perfecţionează 

permanent procesul ştiinţifico – didactic, bazîndu-se pe Strategia de dezvoltare în 

cadrul USEFS, pînă în anul 2020, care prevede elaborarea şi aplicarea în practică a 

unor noi poziţii conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaţionale, în 

concordaţă cu standardele de acreditare. 

Titularii de discipline au elaborat cursuri şi alte materiale didactice, care 

acoperă integral conţinutul programelor analitice, fiind puse la dispoziţia 

studenţilor prin serviciile bibliotecii sau gestionarii disciplinelor. 

Se afirmă că personalul academic cu titluri ştiinţifice şi didactice al 

catedrei constituie 100% ce acoperă în totalmente disciplinele administrate 



conform standardului de acreditare. În conformitate cu criteriul de acreditare 5.1. 

Recrutarea şi administrarea personalului academic în cadrul catedrei 

Kinetoterapie activează 18 cadre didactice. Toţi profesorii au studii superioare, 

studii de masterat, 1 doctor habilitat, profesor univesitar, 9 doctori, conf. univ., 1 

doctor, lector universitar, 7 lectori universitari. 2 cadre didactice ale catedrei sunt 

abilitate cu drept de îndrumare ştiinţifică, 5 doctoranzi îşi fac studiile la Şcoala 

doctorală a USEFS. 

Personalul didactic este reprezentat de cadre didactice titularizate în 

învăţământul superior, în mare majoritate cu norma de bază la catedră. 

Marea majoritate a cadrelor didactice desfăşoară, în paralel cu activitatea 

didactică, o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în aria tematică a domeniului. 

De asemenea, pentru asigurarea resurselor de învăţare, în raport cu specificul 

catedrei, cadrele didactice elaborează cursuri, îndrumătoare de lucrări practice şi 

alte materiale specifice. Aceste materiale acoperă integral problematica fiecărei 

discipline din programele de studii. Universitatea asigură mijloacele necesare 

multiplicării resurselor informaţionale şi punerii la dispoziţia studenţilor într- un 

număr corespunzător. 

Procesul de învăţare se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ care 

cuprind discipline fundamentale, discipline în domeniu, discipline de specialitate şi 

discipline complementare conform cerinţelor normativelor stabilite pe plan 

naţional de ANACEP. 

Disciplinele din planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune 

logică, definesc precis competenţele generale şi de specialitate pe domenii, asigură 

compatibilitatea cu planurile şi programele de studii, ponderea disciplinelor este 

exprimată în credite de studii ECTS. Disciplinele de studii au programe analitice 

(fişa disciplinei) corespunzătoare în care sunt precizate obiectivele, conţinutul, 

formele de predare şi evaluare. 

Conform criteriului 5.2. Dezvoltarea personalului academic, în perioada 

2016 – 2017 membrii catedrei au participat activ la mese rotunde, work – shopuri  

şi seminare de specialitate. În anul curent s-au obţinut competenţe de specializare 



în următoarele domenii: ,,Balneofizioterapie”, ,,Tehnici de manipulare 

osteopatice”, ,,Terapia Vojta”, ,,Drenaj limfatic. Terapie decongestivă”. Se 

planifică pentru anul curent de a obţine competenţe în “Corecţia posturală 

tridimensională”. 

În această perioadă au fost publicate lucrări ştiinţifico – metodice în număr 

de 27, lucrări ştiinţifice cotate ISI – 1, şi anul curent de studiu  au fost înaintate 

spre publicare două ghiduri metodologice. Una din direcţiile prioritare ale catedrei 

este perfecţionarea continuă a  metodologiei Incluziunii Persoanelor cu 

Dizabilităţi. În această direcţie s-a înaintat spre publicare un ghid şi au fost 

publicate 5 articole prin proiectul ,,Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu 

dizabilităţi în învăţământul superior”. 

Pentru îmbunătăţirea nivelului general de performanţă, este necesar a se 

intensifica eforturile pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale privind cercetarea 

ştiinţifică, creşterea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI, implicarea 

mai puternică a personalului didactic şi de cercetare în proiecte internaţionale, o 

mai puternică motivare a studenţilor pentru creşterea interesului faţă de studiu, 

permanenta armonizare şi compatibilizare a programelor de studii cu cele din 

universităţi de prestigiu din spaţiul european şi internaţional, precum şi 

îmbunătăţirea procedurilor privind evaluarea anuală a personalului didactic. 

Conform criteriului 5.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare a 

personalului academic face parte din misiunea catedrei. Dotarea laboratoarelor 

Corespunde parţial exigenţelor temelor abordate. Echipamentele existente permit 

realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional. Activitatea 

de cercetare ştiinţifică se realizează şi prin colaborare cu alte instituţii de 

învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate.  

Există planuri de cercetare proprii care sunt incluse în planurile strategice 

ale catedrei. Sub aspect organizatoric, cercetarea ştiinţifică la catedră se desfăşoară 

într-un cadru bine definit, în laboratorul ştiinţific care are două direcţii prioritare de 

cercetare: ,,Kinetoterapia în afecţiunile aparatului neuromioartrokinetic” şi 

,,Kinetoterapia peroanelor cu dizabilităţi” cu scopul ridicări calităţii activităţii de 



cercetare ştiinţifică a profesorilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 

catedrei. Tematica de cercetare ştiinţifică este diversificată, în concordanţă cu 

domeniile şi subdomeniile din sfera reabilitării. 

Celelalte standarde de acreditare ce vizează indirect catedra Kinetoterapie 

sunt corelate prin acte de circulaţie internă cu celelalte departamente şi decanate 

conform Nomenclatorului actelor catedrei. 

Rezumând toate cele expuse anterior, catedra „Kinetoterapie” va continua 

dezvoltarea şi perfecţionarea procesului de formare a cadrelor pentru domeniul 

kinetoterapie şi terapiei ocupaţionale. 

Vă mulţumesc. 

 

 

 


