Proiect
HOTĂRÂREA
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Cu privire la calificarea profesională a personalului academic al Catedrei Bazele Teoretice ale
Culturii Fizice
din 26 septembrie 2018
Ca urmare a raportului prezentat de către dl Gh. Braniște, şef catedră BTCF, Cu privire la
calificarea profesională a personalului academic al Catedrei Bazele Teoretice ale Culturii
Fizice și a informaţiei comisiei de control (Budevici-Puiu A., Polevaia –Secăreanu A.,) a
discuţiilor pe marginea problemei abordate, Senatul USEFS a constatat că corpul profesoraldidactic al catedrei asigură pregătirea unor specialişti de înaltă calificare, înzestraţi cu
competențe profesionale în domeniul educației fizice și sportului, asigură, din punct de vedere
metodico–ştiinţific şi program–normativ, procesul de învăţământ la diferite nivele de studii
(Facultatea de Sport, Facultatea Pedagogie,

Facultatea Kinetoterapie, Facultatea de

Perfecţionare şi Reciclare a Cadrelor Didactice, Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la
Distanţă, Masterat, Doctorat) şi la diferite specializări din cadrul facultăţilor ale USEFS.
În scopul realizării obiectivelor catedrei, politica de personal vizează acţiuni pe termen de
lungă durată, respectiv: recrutarea şi promovarea specialiştilor bine pregătiţi din punct de vedere
profesional pentru acoperirea posturilor vacante la catedră; cooptarea în activităţile didactice a
unui personal asociat şi a unor specialişti cu experienţă profesională avansată în cercetare şi
didactică modernă etc.; asigurarea perfecţionării profesionale şi pedagogice a personalului
didactic şi de cercetare prin stagii de pregătire şi formare atât în ţară, precum şi peste hotare;
antrenarea în lucru a specialiştilor în funcţie de performanţele ştiinţifice şi didactice, de
comportamentul academic, de ataşamentul faţă de valorile catedrei şi ale universităţii; evaluarea
periodică a activităţii cadrelor didactice (pentru promovarea concursului, de regulă, o dată la 5
ani). Politica de etică universitară şi cea de bună conduită, prevăzută în Codul de Etică al
USEFS, se analizează în cadrul echipei de asigurarea a calității şi la ședințele

catedrei.

Personalul catedrei îşi desfăşoară activitatea manifestând respect faţă de experienţele,
cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile participanţilor la procesul didactic şi la cel de
cercetare, protejând demnitatea tuturor.
Obiectivele fundamentale ale Catedrei BTCF sunt structurate pe cele trei dimensiuni:
competenţe profesionale, competenţe aplicativ-practice (instrumental-operaţionale), competenţe
de comunicare şi relaţionare.
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Obiectivele strategice ale Catedrei BTCF sunt: crearea unui climat care asigură un proces
instructiv-educativ modern, interactiv, atât în ceea ce priveşte transmiterea cunoştinţelor, cât şi
asimilarea lor; orientarea activităţii didactice spre competitivitate şi performanţă pentru
integrarea în circuitul valorilor profesionale ale viitorilor specialişti în domeniu, a competenţelor
cognitive; îndeplinirea obiectivelor de cercetare ce revin fiecărui cadru didactic în conformitate
cu standardele anuale cerute în cadrul USEFS; creşterea capacităţii de cercetare prin pregătirea
multiaspectuală a tinerilor specialişti şi motivarea acestora spre obţinerea unui înalt nivel de
calificare.
Luând în consideraţie cele expuse mai sus, Senatul USEFS HOTĂRĂŞTE:
1. A aprecia activitatea catedrei privind nivelul de calificare profesională a personalului
academic cu calificativul ___________________________ .
2. A lărgi relaţiile, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile de învăţământ superior de
profil, prin organizarea şi participarea la manifestările ştiinţifice.(Responsabili: Gh.
Braniște, şef catedră; cadrele didactice.).
3. A dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifica pe bază de granturi, programe, contracte cu
agenţii economici etc. şi pe unele fonduri de cercetare din surse internaţionale şi
naţionale şi a promova implicarea cadrelor didactice în diferite proiecte de cercetare.
(Responsabili:Gh. Braniște, şef catedră; cadrele didactice).
4. A crea condiții pentru un curs de perfecționare continuă în țară și peste hotare (condiție
minimă de realizare a acestui indicator).
5. A-l desemna responsabil pentru îndeplinirea hotărârii pe dl V. Dorgan, prim-prorector.

V. Manolachi
Preşedinte al Senatului USEFS
dr. hab., prof. univ.

V. Brega
Secretar al Senatului USEFS
dr., conf. univ.
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