Plan operațional al cercetării științifice pentru perioada 2015-2016
Nr.
crt.
1
1.

2.

Proiecte propuse pentru
îndeplinirea obiectivului
strategic
2
3
Monitorizarea
- analiza îndeplinirii
constantă a îndeplinirii - măsuri de îmbunătățire
indicatorilor de calitate
conform
ordinului
rectorului nr.17 din
11.02.2015 cu privire
la
organizarea
Consiliului Calității în
cadrul
SMC
din
USEFS
Armonizarea planurilor Propuneri pentru
de învățământ cu
nomenclator la programul de
cerințele pieței muncii. studii ciclul I,
Domeniul general de studii
”Cultură fizică și sport”
Specialitatea ”Educație
fizică și sport”
Specializarea
”Managementul culturii
Fizice”

Acțiuni organizatorice

Reglementări/planuri
tematice

Termen de
realizare

4
Rezultatele analizei prezentate
de către echipele de calitate
Propuneri
pentru
îmbunătățirea rezultatelor

5

6

Aprobarea în cadrul
catedrei a rezultatelor și
luarea de urgență a
măsurilor
de
îmbunătățire după caz.

În
cadrul
ședințelor
de
catedră,conform
planului
ședințelor
catedrei

Obiectiv strategic

Argumentarea necesității
programului de studii
- Elaborarea
planului de
învățământ pentru programul
de studii (3 ani)
- Elaborarea
conţinutului
disciplinelor de învăţământ în
corespundere cu cerinţele
economiei naţionale şi cu
perspectivele internaţionale
- Asigurarea
flexibilităţii
planurilor
de
studii
şi
adaptarea strategiei didactice,
de formare profesională la
necesităţile acesteia
- Dezvoltarea de instrumente
-

Elaborarea proiectului 2015-2016
planului de învățământ și
aprobarea lui în catedră
- Înaintarea
spre
aprobare a proiectului
planului de învățământ
Senatului USEFS
-
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3.

4.

5.

de învăţare în format clasic şi
electronic
- Implementarea
tehnologiilor
educaţionale
moderne bazate pe IT
Oferirea serviciilor de - Înființarea Centrului de
- Asigurarea centrului cu
- Elaborarea
2015-2016
consultanță
Consultanță managerială în
literatură de specialitate
documentelor de
managerială în EFS
domeniul EFS
necesară activității eficiente a
instituire (statut,
studenților și
acestuia
regulament, plan de
specialiștilor din
- Analizarea posibilităților de acțiuni)
domeniu
finanțare
- Dotarea cu material și
echipament tehnic
- Inițierea acțiunilor de
promovare a centrului de
consultanță în vederea
atragerii potențialilor
consumatori
Elaborarea și aplicarea Consolidarea
capacităților - Analizarea posibilităților de Înaintarea spre aprobare
2015-2016
în programe de
basse of date ale sportului
finanțare
și finanțare
finanțare (proiecte
- Crearea bazei de date la
științifice, granturi)
nivelul catedrei în acest sens
- Îndeplinirea
cerinţelor de
aplicare
- Participări
în
proiecte
internaţionale şi în calitate de
cercetători
Asigurarea vizibilităţii Incubatorul de cercetare
- Argumentarea
necesității - Elaborarea proiectului 2015-2016
catedrei la nivel
științifică a studenților în
incubatorului de cercetare planului de activitate a
naţional şi internaţional cadrul catedrei MCF
științifică în cadrul catedrei
incubatorului
de
prin obţinerea
- Elaborarea documentației cercetare științifică și
rezultatelor ştiinţifice
necesare pentru înființarea și aprobarea lui în catedră
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de excelenţă
implementate în
practică

6.

Creşterea contribuţiei
cercetării ştiinţifice
realizată în cadrul
laboratorului științific

activitatea incubatorului
- Participări
la Conferinţe
ştiinţifice
naţionale
şi
internaţionale
- Organizarea
Conferinţelor
ştiinţifice ale catedrei
- Integrarea
cercetării
ştiinţifice
universitare
în
reţelele internaţionale (FP-7,
Erasmus etc.) de reflecţie
academică în special în
domeniile sale de referință
- Crearea şi susţinerea de
parteneriate cu universităţile
din străinătate, în special cu
cele în priorităţile cărora este
orientată tematica de cercetare
în domeniul
de cercetare
științifică a universității sau în
corelaţie cu valorile şi
principiile sportive
- Asigurarea
vizibilităţii
internaţionale
a
catedrei,
inclusiv si a universităţii prin
încurajarea creşterii numărului
de publicaţii în ediţiile
specializate de peste hotare

Înaintarea
spre
aprobare a proiectului
planului de activitate a
incubatorului
de
cercetare
științifică
Senatului USEFS
- Înaintarea la centrul de
cercetare
științifică
USEFS, pentru aplicare
în calitate de participant
- Propuneri
pentru
participarea
cadrelor
didactice,studenți (ciclul
I,II și III) la programe de
mobilitate
-

Elaborarea notelor de curs, - Încheierea şi perfectarea - Aprobarea
în 2015-2016
monografii,
compendii, parteneriatelor durabile
cu cadrul:catedrei,consiliul
articole științifice
alte instituţii de învăţământ Facultății,
comisia
- Crearea
echipelor
de pentru realizarea cercetărilor metodică,Senat.
-
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al catedrei la
consolidarea
economico – financiară
a universităţii

cercetare în cadrul catedrei de interes comun(USM,Iași)
- Înaintarea
bazate pe forţa de cercetare a - Diversificarea surselor de publicare.
studenţilor, masteranzilor şi finanţare şi creşterea cotei
doctoranzilor;
mijloacelor atrase din sursele
extrabugetare ale catedrei
pentru
sustenabilitatea
universităţii

spre

-

Formarea
echipelor de
cercetare :
a)ciclul I:
b) ciclul II:
c)ciclul III:
- Consolidarea
activităţii
Laboratorului de cercetări
ştiinţifice
- Integrarea universităţii prin
intermediul catedrei
în
reţelele
ştiinţifice
internaţionale, în programe
europene de cercetare
-

7.

Dezvoltarea
echipamentului de
cercetare a catedrei

Modernizarea
echipamentului de cercetare
-

-

Identificarea
2015-2016
echipamentului tehnic
necesar pentru
desfășurarea activității
de cercetare științifică a
catedrei, conform
standardelor Europene
(PC profesional,
Videoproiector, Tablă
interactivă, Aparat foto
și cameră video
profesioniste)
Înaintarea demersului
spre avizare
Prorectorului pe logistică
și activitate financiară
- Înaintarea demersului
spre aprobare Rectorului
USEFS
-
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8.

Perfecţionarea continuă
a cadrelor didactice și
de cercetare ale
catedrei în vederea
sporirii competenţei de
cercetare ştiinţifică

Participarea în programe - Asigurarea accesului la
de formare continuă și studii de doctorat a studenților
programe de mobilitate
conform locurilor vacante din
ȘD USEFS
- Finalizarea
studiilor de
doctorat și susținerea tezelor.
Evaluarea participanților la
programe de formare continuă
și
mobilitate
conform
planificărilor centrului de
cercetare științifică USEFS
-

Șef catedră catedra MCF

Aprobarea în cadrul
catedrei a participanților
la programe de formare
continuă și programe de
mobilitate
- Coordonarea cu
Departamentul Formare
Continuă
- Coordonarea
propunerilor de formare
continuă
-

2015-2016

Budevici-Puiu A.
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