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CONTEXT
Înfiinţând recent acest departament îmi propun ca scop imediat finalizarea
organizării şi realizarea condiţiilor materiale, de personal şi de cercetare, specifice
domeniului Educaţiei Fizice şi Sportului in raport cu Legea Educaţiei Naţionale şi
Standardelor ARACIS.
Planul managerial pe care îl propun se plasează pe coordonatele Planului
Strategic de Dezvoltare al Universitaţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi se pliază pe
obiectivele, cerinţele planurilor manageriale ale Rectorului si decanului din cadrul
Facultaţii I.P.G.
Urmăresc consolidarea statutului de Universitate cu grad ridicat de încredere
printr-o înaltă ţinută academică bazată pe rigoare ştiinţifică, învăţământ modern, metode
şi mijloace de predare atractive la standarde europene pe care le voi impune şi
colectivului din care fac parte.
Obiectivele - căile şi mijloacele de realizare ale acestora – pe care le propun in
planul managerial reprezentând experienţa mea de cadru didactic, de şef de catedră dar
şi de sportiv de înaltă performanţă, pe care o consider un plus în activitatea cu studenţii,
în raporturile de subordonare şi colegiale.
OBIECTIVE STRATEGICE
1. Atragerea studenţilor
Oricare facultate există datorită, in primul rând, studenţilor şi a misiunii sale
specifice. Pentru realizarea acestui obiectiv îmi propun:
- întâlniri competiţionale periodice dintre studenţii noştri cu elevii claselor terminale din
unităţile şcolare din municipiul Ploieşti
- promovarea ofertei educaţionale a U.P.G. şi prin evidenţierea activităţilor nonformale;
- organizarea de Competiţii Sportive pentru studenţi, întâlniri cu personalităţi din lumea
sportului.

- participarea studenţilor sportivi/echipelor la competiţii naţionale şi internaţionale în
parteneriat cu Liga Studenţilor.
Vom organiza pe toată perioada anului universitar un campionat studenţesc la
diferite discipline sportive; se va crea astfel premisele pentru alcătuirea echipelor
reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze;
- continuarea şi diversificarea acţiunilor de voluntariat ale studenţilor care vor participa
alături de elevii din anii terminali la competiţii, activităţi şi demonstraţii sportive având
ca obiective prioritare educarea tinerilor sub devize de genul : STOP FUMAT, NU
DROGULUI, TRĂIM SĂNĂTOS, ALERGĂM PENTRU O INIMĂ SĂNĂTOASĂ etc.
- pentru studenţii străini propun organizarea de competiţii sportive şi alte activităţi cu rol
în integrarea mai rapidă în sistemul nostru educaţional. De asemenea în vacanţe, în
week-end, încercăm să le stăm la dispoziţie studenţilor, prin organizarea de competiţii,
cercuri sportive pentru a le facilita accesul în siguranţă pe baza sportivă şi a le ,,umple”
timpul liber într-un mod sănătos.
- organizarea orelor de educaţie fizică şi sport în funcţie de opţiunile studenţilor
- studenţii care sunt şi sportivi de performanţă vor promova imaginea Universităţii în
competiţiile naţionale şi internaţionale.
2. Perfecţionarea procesului instructiv - educativ
Un învăţământ modern performant se face cu oameni sănătoşi atât fizic cât şi
intelectual. Recunoaşterea importanţei disciplinei Educaţie Fizică şi Sport, ca prioritate
naţională, nu o poate înţelege decât un om educat, deschis, care nu se mulţumeşte să dea
ţării profesori, ingineri, economişti, cocoşaţi, obezi, clienţi fideli ai industriei
farmaceutice.
Cei care astăzi se împotrivesc realităţii, că mai mult ca niciodată tânărul student are
nevoie de mişcare, de sport de acel ,,modul” de sănătate vor fi responsabilii morali ai
intelectualilor handicapaţi motric pe care universităţile îi vor promova.
De aceea îmi propun modernizarea procesului instructiv-educativ, prin modernizarea
procesului de transmitere a informaţilor, elaborarea de materiale didactice care să - i
îndrume pe studenţi în activitatea independentă, de timp liber, introducerea unor sisteme
de exerciţii fizice care să răspundă comenzii sociale, exerciţii fizice corective de postură,
abilităţi şi deprinderi motrice necesare, utile în desfăşurarea profesiei pe care o vor
exercita. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare, care să fie stimulativ, competitiv prin
introducerea notei şi a creditelor.
3. Cercetarea ştiinţifică
Pentru stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică in cadrul departamentului propun
următoarele:
- crearea unui sistem de identificare a surselor de finanţare;
- colaborarea cu colegi de la alte universităţi ;

- întocmirea unei baze de date cu rezultatele colective şi individuale de cercetare din
departament, ca premisă a dezvoltării colaborării cu colective de cercetare din alte
universităţi care au preocupări similare sau complementare;
- dezvoltarea parteneriatelor de colaborare cu cluburi sportive
4. Etică şi deontologie profesională
Spiritul academic care trebuie să anime departamentul nostru se construieşte prin
subordonarea într-un climat, de etică profesională bazat pe respect pentru coleg, student,
superior, pe o competiţie a valorilor autentice. Singura ,,unitate de măsură" pe care o
voi accepta este performanţa. De aceia îmi propun:
- constituirea unei baze de date pentru fiecare cadru didactic în raport cu
standardele ARACIS şi fişa postului, criteriul anual de evaluare a cadrelor
didactice:
- - implicarea tuturor colegilor la nivel decizional;
- definirea activităţii specifice acestui departament şi atribuirea de responsabilităţi
pentru fiecare cadru didactic;
- eficientizarea colaborării cu cadrele didactice din celelalte departamente
5. Baza materială
Voi încuraja toate iniţiativele şi activităţile menite a aduce fonduri extrabugetare care
contribuie Ia dezvoltarea bazei materiale.
- in cadrul sălilor din Corpul I, se va amenaja o sală destinată studenţilor scutiţi
medical care vor juca şah în timpul orelor de Educaţie fizică
- pentru studenţii de la FR vom încerca să adaptăm programa şi fişa disciplinei
segmentului de vârstă căruia trebuie să ne adresăm şi paletei de meserii practicate
de aceştia, pentru a intervenii eficient în prevenirea şi ameliorarea deficienţelor
fizice care au apărut sau pot apărea ca urmare a exercitării unei anumite profesii.
- pentru disciplinele sportive pentru care avem solicitări din partea studenţilor şi nu
avem baze sportive proprii voi încheia protocoale de colaborare cu instituţii de profil din
municipiul Ploieşti.
Sunt conştientă că toate aceste obiective pe care mi le-am propus nu se pot realiza decât
cu sprijinul conducerii, doar împreună vom reuşi ca şi prin aportul departamentului pe
care o să-l conduc, Facultatea I.P.G. , Universitatea Petrol-Gaze va creşte în prestigiu şi
îşi va consolida poziţia lider în ierarhia universităţilor de profil din lume.
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