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Obiectivul principal al planului managerial este definirea unei identităţi clare şi 

inconfundabile a Facultăţii Kinetoterapie a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în 

context naţional, proiect absolut necesar în actualul climat de concurenţă, condiţii social 

economice când specialitatea de kinetoterapeut este extrem de solicitată. Consider că acest 

obiectiv nu poate fi atins decât printr-o politică managerială responsabilă, perseverentă şi activă. 

 Obiective esenţiale 

Consolidarea prestigiului facultăţii, preocuparea constantă ca ea să devină o „şcoală de elită” în 

domeniu, performantă, cunoscută şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor interne de colaborare şi realizarea unor proiecte în parteneriat cu 

instituţii din ţară cât şi cu organizaţii internaţionale. 

Cultivarea tradiţiei, specificului şi valorilor Facultăţii de Kinetoterapie; 

Orientarea dinamică a întregului proces instructiv-educaţional spre formarea unor absolvenţi de 

valoare, a căror pregătire sa răspundă exigenţelor actuale, absolvenţi care să-şi poată dezvolta 

cariere de succes, să asigure servicii de calitate la standardele UE şi să ne reprezinte cu cinste în 

ţară şi în străinătate; 

Menţinerea unei atmosfere de transparenţă, colegialitate şi respect, la toate nivelele. 

 Asigurarea în interiorul facultăţii a unei atmosfere de muncă, seriozitate şi 

responsabilitate faţă de misiunea de formare profesională şi educare a tinerilor cărora să le 

inducă şi motiveze aspiraţia spre performanţă profesională. 

1. Profesional 

 Cerinţa globală la care procesul de învăţământ din facultatea noastră trebuie să răspundă 

este adaptarea dinamică la valorile egalităţii de şanse şi normele UE în sistemul de învăţământ şi 

în toate direcţiile pentru care sunt pregătiţi absolvenţii; 

Susţinerea modernizării procesului de învăţământ, prin modernizarea spaţiilor auditoriilor. 

Susţinerea demersurilor de a forma laboratoare de cercetare la fiecare catedră a facultăţii. 

 Continuarea acţiunilor de modernizare a conţinutului procesului de învăţământ, de 

ajustare a planurilor de învăţământ, în sensul restructurării şi alinierii la standardele şi cerinţele 

actuale, în acord cu disciplinele existente în spaţiul marilor universităţi europene şi cu dinamica 

acestora; 

 Stimularea ofertei de valorificare a potenţialului formativ existent şi creşterea ponderii 

unor noi direcţii şi programe post-universitare şi implicarea în activităţi de reconversie 

profesională. 

 Continuarea şi dezvoltarea preocupărilor pentru oferta de formare profesională prin 

parteneriate cu instituţii din ţară sau străine de profil, prin module postuniversitare; 

 2. Didactic 
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 Modernizarea procesului didactic sub aspectul modalităţilor de transmitere, asimilare şi 

verificare a fixării cunoştinţelor; 

 Analiza de substanţă şi de conţinut, la nivelul catedrelor, a programelor analitice şi 

armonizarea lor globală la nivelul facultăţii pentru eliminarea suprapunerilor şi creşterea 

adecvării la cerinţele actuale; 

 Continuarea eforturilor de modernizare a sistemului creditelor transferabile ca suport 

pentru stimularea mobilităţii studenţilor şi recunoaşterii studiilor şi calificării profesionale 

dobândite; 

 Dezvoltarea şcolii doctorale; 

 Eficientizarea procesului didactic prin continuarea informatizării; 

 Impulsionarea tipăririi de materiale didactice necesare procesului de învăţământ, în 

paralel cu găsirea unor modalităţi de tipărire fără implicarea de cheltuieli materiale din partea 

cadrelor didactice (finanţare din cercetare, venituri proprii, sponsorizare); 

 3. Cercetare ştiinţifică 

 Conturarea unui număr de direcţii de cercetare prioritare ale facultăţii în concordanţă cu 

resursele existente 

 Antrenarea în cercetare, în cadrul unor programe de interes naţional/ proiecte dobândite 

prin competiţie/granturi, a tuturor cadrelor didactice din catedre, dar şi a doctoranzilor şi chiar a 

masteranzilor. 

Realizarea de reţele de cercetare cu participarea unor unităţi de profil din ţară şi din străinătate; 

 Focalizarea eforturilor individuale şi colective, inclusiv prin formarea de colective din 

diferite catedre, spre obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi internaţionale de cercetare 

care să consolideze infrastructura de cercetare a facultăţii; 

 Stimularea activităţii de perfecţionare profesională prin doctorat în condiţii de maximă 

exigenţă, în special a doctoratului cu frecvenţă, pentru sporirea capacităţii de cercetare şi a 

potenţialului didactic de perspectivă; 

 Participarea cadrelor didactice, aspiranţilor, masteranzilor, studenţilor la congrese şi 

simpozioane naţionale şi internaţionale cu relatări ştiinţifice. 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional. 

Stimularea activităţii de voluntariat a studenţilor în cadrul unor programe naţionale şi 

internaţionale. 

 Promovarea unei reviste on-line a facultăţii, cu acces prin internet. 

4. Dotare 



4 
 

 Stimularea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu firme de prestigiu din ţară şi 

din străinătate interesate în dezvoltarea şi dotarea unor laboratoare de specialitate în cadrul 

facultăţii; 

 Extinderea reţelei de calculatoare la nivelul tuturor catedrelor şi decanatului pentru 

facilitarea de servicii Intra - şi Internet; 

 Identificarea resurselor materiale pentru dotarea cu mijloace audio-vizuale a tuturor 

sălilor de predare; 

 Continuarea eforturilor pentru asigurarea accesului la modalităţi modeme de informare şi 

documentare didactică, tehnică şi ştiinţifică; 

 Identificarea resurselor financiare pentm asigurarea accesului la baze de date; 

 Dotarea facultăţii şi a bibliotecii cu tehnologie asistivă şi de acces. 

 5. Financiar 

Continuarea eforturilor pentm asigurarea, din bugetul Universităţii, a resurselor financiare 

necesare desfăşurării procesului didactic; 

Preocuparea pentru organizarea de activităţi generatoare de venituri proprii ale facultăţii. 

 6. Resurse umane 

 Stimularea activităţii de recrutare a tinerilor de perspectivă; 

 Instituirea unui sistem de sprijinire sistematică a dezvoltării personale a fiecărui cadru 

didactic sau angajat 

 O activitate susţinută şi responsabilă de promovare în ierarhia universitară bazată pe 

evaluarea calităţii activităţii didactice şi de cercetare; 

 Stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională 

(stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare, etc.); 

 Obţinerea de la nivelul Universităţii a unor facilităţi atractive pentru tineri (cazare la 

preţuri reduse, etc.); 

 7. Organizatoric 

Crearea unei baze de date cu acces direct a facultăţii care să cuprindă marea majoritate a 

informaţiilor referitoare la procesul didactic, cercetare, doctorat, biblioteci de catedră, etc.; 

 8. Relaţii cu instituţiile locale şi naţionale 

Stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară, vizând 

colaborarea ştiinţifică, acordarea de consultanţă, elaborarea de cursuri la cerere, activităţi de 

cercetare-dezvoltare pe bază de contract, dotare, locuri de practică pentru studenţi, proiecte 

comune de an şi de diplomă, etc.; 

Elaborarea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem de asigurare a conexiunii cu piaţa muncii, cu 

angajatorii. 
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înfiinţarea unui Organism consultativ al reprezentanţilor instituţiilor de profil care să sprijine şi 

să colaboreze cu Facultatea în realizarea misiunii sale de formare de specialişti; 

 9. Relaţii internaţionale 

Continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de 

prestigiu (profesori asociaţi, profesori onorifici, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, doctorat în cotutelă, stagii de cercetare doctorală, programe de cercetare). 

 10. Imagine 

 Înfiinţarea în cadrul facultăţii a unui colectiv responsabil de promovarea imaginii 

facultăţii pe plan naţional şi internaţional; 

 Menţinerea unui site profesional al Facultăţii Kinetoterapie, cu informaţii referitoare la 

oferta de studii universitare şi post-universitare, conţinut, cursuri, programe analitice, staff, 

cercetare ştiinţifică, pagini ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, manifestări 

ştiinţifice, etc. 

Atragerea spre Facultatea de Kinetoterapie a U.S.E.F.S. a tinerilor absolvenţi de liceu. 

 

 

 

 

Doctor în pedagogie specială 

Conferenţiar universitar                                                                    Racu Serghei 


