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Rezumatul tezei  

1. Problema științifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constă în abordarea 

interpretativă a pregătirii profesionale a masteranzilor prin dezvoltarea creativității manageriale 

și formarea competențelor creative în cadrul cursului „Managementul creativității și inovării în 

sport”, fapt care a contribuit la eficientizarea procesului respectiv și a racordării acestuia la 

standartele europene ale domeniului. 

2. Sumarul compartimentelor tezei 

În Introducere este demonstrată actualitatea şi importanţa temei de cercetare, este 

formulată problema cercetării şi varianta de soluţionare propusă, sunt specificate scopul şi 

obiectivele, valoarea ştiinţifică a cercetării, care demonstrează atât teoretic, cât şi metodologic 

noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei. 

În Capitolul 1, Fundamente teoretice ale creativității manageriale a masteranzilor 

facultăților de educație fizică și sport, sunt abordate reperele psihopedagogice ale dezvoltării 

creativităţii la masteranzii din domeniul educației fizice și sportului. Scoțând în evidență că 

creativitatea managerială reflectă o activitate, un proces în care se accentează factorii 

psihopedagogici, sociali, biologici, pe personalitatea individului, în capitolul 1 sunt relatate 

nivele, factori ai creativităţii, dimensiuni, cât şi creativitatea ca proces şi produs în baza ideilor, 

concepțiilor, tezelor formulate de V. Belous, M. Bocoş, M. Carcea, I. Culic, N. Mitrofan, P. 

Popescu-Neveanu, M. Roco, R. Godoroja, V. Manolachi, A. Budevici-Puiu., V. Gh Cojocaru, 

etc. Sunt identificate unele activități fundamentale și principii ale managementului inovațional, 

care constituie premise ale reușitei unei organizații sportive. Aceste cerințe au condus la 

direcționarea masteranzilor spre implicarea dinamică în crearea unor servicii/ produse de creaţie 

în cadrul procesului formativ, evidențiindu-se însemnătatea modului de cunoaștere personal, 

atitudinile creative şi motivaţia. 

Capitolul 2, Metodologia de formare a creativității manageriale  a masteranzilor facultății 

de educație fizică și sport, descrie o examinare cuprinzătoare a metodologiei și organizării 

cercetărilor, precum și rezultatele experimentului, care confirmă importanța dezvoltării 

creativității manageriale a masteranzilor facultăților de educație fizică și sport în scopul pregătirii 
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acestora pentru activitatea managerială. Examinarea literaturii de specialitate la tema de 

cercetare, a permis elaborarea demersului formativ al managementului creativ în cultura fizică și 

sport şi demonstrarea necesității inițierii unui curriculum universitar nou bazat pe această 

concepție și centrat pe dezvoltarea competenţelor creative.  

În acest context, s-a identificat rolul creativității manageriale în pregătirea profesională a 

masteranzilor și în elaborarea strategiilor organizațiilor sportive, concluzionându-se că în cadrul 

procesului de elaborare a strategiilor organizaționale, este evidențiată creativitatea managerială 

manifestată în diferite situații de criză sau în atingerea obiectivelor. 

Capitolul 3, Demersul formativ experimental în baza cursului ,,managementul creativității 

și inovării în sport” include analiza curriculumului ,, Managementul creativității și inovării în 

sport” și a experimentului pedagogic efectuat în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și 

Sport (USEFS). Rezultatele cercetării evidențiază valori medii comparate semnificative mai 

mari, fapt ce confirmă eficiența cursului universitar „Managementul creativității și inovării în 

sport” în pregătirea masteranzilor pentru activitatea managerială, în procesul de instruire. 

Pentru a evalua eficiența demersului formativ elaborat, orientat spre dezvoltarea 

creativității manageriale, au fost evaluate competențele (profesionale, creative, manageriale) și 

cu ajutorul unui chestionar - atitudinile creative ale subiecților grupelor martor și experiment, 

obținând valori semnificateve. 

În Concluzii generale şi recomandări sunt prezentate principalele rezultate ştiinţifice ale 

cercetării, fiind argumentate soluţiile ştiinţifice de bază ale obiectivelor propuse în cadrul 

investigaţiilor. De asemenea, sunt formulate un şir de recomandări privind cercetările de 

perspectivă  ale dezvoltării creativităţii manageriale în sistemul de învăţământ universitar. 


