
MISIUNEA  ACADEMICĂ  
A  DEPARTAMENTULUI  

„TEORIE ŞI METODICĂ A ACTIVITĂŢILOR MOTRICE”

Structura  organizatorică  a  Departamentului  I  asigură  prioritar  pregătirea  profesională  a 
studenţilor prin programul de licenţă "Educaţie Fizică şi Sportivă" şi prin programele de Master 
"Activitate  Motrică  Curriculară  şi  Extracurriculară"  şi  "Performanţă  în  Sport",  urmărindu-se 
înarmarea acestora cu cunoştinţe specifice ştiinţei domeniului şi formarea de competenţe didactice 
şi de cercetare.

Misiunea  asumată  este  una  complexă  menită  să  răspundă  cerinţelor  beneficiarilor  ofertei 
noastre  educaţionale,  ea  urmărind  asigurarea  succesului  în  oportunităţile  de  inserţie  social-
profesională conferite prin pregătirea în domeniu. Ele vizează o paletă largă de activităţi care se 
referă  la  cele  din  domeniul  învăţământului  de  toate  gradele,  la  sportul  de  performaţă  în  care 
absolvenţii  noştri  pot  desfăşura  activităţi  manageriale  de  conducere,  organizare,  promovare  şi 
pregătire a performaţei  sportive, la educaţia permanentă prin sport şi pentru sport ca alternativă 
viabilă de prevenire şi contracarare a aspectelor nocive ale civilizaţiei moderne, la educaţia pentru 
un stil de viaţă sănătos şi curat.

Urmărim în pregătirea studenţilor noştri promovarea unui învăţământ orientat către valoare, 
creativitate,  capacităţi  acţionale,  competenţe profesionale  şi  de cercetare,  abilităţi  de aplicare  în 
carierele profesionale prin crearea unui climat menit să asigure o dezvoltare liberă şi integrală a 
personalităţii lor prin asumarea unui sistem de valori dezirabile care să le asigure succes pe piaţa 
muncii.  Pentru  aceasta  cadrele  didactice  îşi  pregătesc  cursurile,  seminariile  şi  lucrările  practice 
ţinând  seamă  de  cele  mai  recente  acumulări  ale  ştiinţei  domeniului  marcată  de  o  dinamică 
accentuată  ceea  ce  necesită  constante  actualizări  ale  conţinuturilor.  Respectând  principiile  ce 
guvernează  învăţământul  românesc,  în  contextul  globalizării,  corpul  didactic  academic  are  ca 
obiectiv major generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive capabilă să răspunde 
eficient cerinţelor societăţii viitoare în acord cu interesele şi  aspiraţiile studenţilor promovând o 
strategie educaţională centrată pe nevoile acestora. 

Atingerea acestor obiective implcă eforturi în direcţia asigurării de către departament a unei 
structuri  organizatorice eficiente  a  cărui  misiune se  orientează  către  funcţionalitate.  Aceasta  va 
urmări:  conceperea programelor de studii  pentru nivel licenţă şi  master în acord cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi cu standardele de calitate naţionale şi internaţionale, care să confere acces la 
ocupaţii şi funcţii specifice domeniului nostru; repartizarea semestrială echilibrată a disciplinelor de 
studiu, a ponderii acestora, a formelor de examinare şi a creditelor acordate; definirea condiţiilor de 
admitere şi de finalizare a studiilor pentru toate cele trei programe; dezvoltarea unei baze materiale 
care să asigure parcurgerea programelor de studii şi dotarea acesteia cu materiale, echipamente şi 
instalaţii  de  ultimă  generaţie;  dezvoltarea  unor  direcţii  de  cercetare  concordante  cu  dotarea 
Centrului de cercetări în care, implicarea studenţilor cu deosebire a celor de la master să-i sprijine în 
elaborarea lucrărilor de licenţă şi  de disertaţie şi  să le deschidă calea către studiile de doctorat; 
accentuarea  activităţilor  de  diseminare  a  rezultatelor  cercetărilor  precum  şi  de  promovare  a 
publicisticii cadrelor didactice; reorganizarea bibliotecii proprii şi creşterea numărului de cărţi de 
specialitate  şi  de  periodice;  creşterea  preocupării  pentru  obţinerea  unor  finanţări  de  proiecte  şi 
granturi  de  cercetare  a  căror  tematică  să  fie  asată  pe  sportul  de  performanţă;  promovarea 
programelor noastre de studii şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii similare din alte 
ţări.


