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Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Misiune
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este o instituţie publică în cadrul Universităţii din Piteşti ce are
misiunea de a promova şi susţine în cadrul comunităţilor: locală, regională, naţională şi internaţională, valorile
culturale specifice ştiinţei motricităţii şi activităţilor motrice şi sportive astfel: Misiunea de manageriat şi
asistenţă ecologică în rezolvarea unor variate grade de libertate impuse de activităţile motrice;Cunoaşterea
sistematică şi inovatoare a motricităţii ca proces şi acţiune (produs) eficienţă şi performanţă. Cultura mişcării ca
act de dezvoltare umană pe tot parcursul vieţii; Misiunea de cercetare ştiinţifică specifică; Promovarea
domeniului motricităţii ca spaţiu al învăţării şi perfecţionării permanente; Promovarea activităţilor motrice
variate (educaţie fizică, sport, activităţi recreative de timp liber, recuperatorii, kinetoterapie şi de expresivitate
corporală) în cadrul multicultural naţional şi internaţional; Promovarea activităţilor motrice ca forme de dialog
multicultural şi interetnic; Promovarea activităţilor motrice ca formă participativă totală de dezvoltare personală
într-un câmp interactiv; Misiunea didactică sau de promovare a competenţelor în managementul educaţional şi
de conţinut la nivelul absolvenţilor cu scopul dezvoltării domeniului motricităţii ca activităţi pentru om;
Misiunea de utilizare a activităţilor motrice ca factori de integrare în procesul de globalizare.

Organizarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară in cadrul Centrului de Cercetări pentru Performanta Umana
(C.C.P.U.) creat in condiţii de colaborare al Facultăţii de Educaţie Fizică si Sport cu Institutul Naţional de
Cercetare pentru Sport din Bucureşti tutelat de Agenţia Naţionala pentru Sport. Scopul C.C.P.U. este de a efectua
cercetări cu caracter original fundamental si aplicativ pe teme de interes din domeniul activităţii motrice.
Strategia Centrului de Cercetări pentru Performanţă Umană vizează cercetarea interdisciplinara prin colaborarea
cu celelalte facultăţi ale Universităţii din Piteşti.
Obiectivele C.C.P.U. sunt următoarele: Crearea condiţiilor logistice si de conţinut pentru realizarea
integrării cadrelor didactice in cercetarea ştiinţifică; Integrarea cercurilor studenţeşti de cercetare ştiinţifică de la
nivelul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport in C.C.P.U.; Elaborarea strategiei privind cercetarea ştiinţifică in
F.E.F.S. Piteşti; Stabileşte relaţii bilaterale cu Comisiile Ştiinţifice ale altor facultăţi de educaţie fizică si sport
sau universităţi din tara si de peste hotare; Organizează sesiuni, conferinţe si ateliere ştiinţifice pe teme de interes
ale domeniului; Colaborează cu I.N.C.S. Bucureşti si cu celelalte centre de cercetare din reţeaua centrelor de
cercetare pentru performanta umana ale facultăţilor de educaţie fizica si sport, cu care încheie protocoale de
colaborare; Maximizarea valorii indicatorului de performanta a cercetării IC6, la parametrii superiori care sa
permită clasarea facultăţii pe locuri fruntaşe la nivelul structurilor Universităţii din Piteşti, precum si a
facultăţilor de profil din tara; Dezvoltarea cercetării ştiinţifice in domeniul educaţiei fizice si sportului la nivel
naţional si international în conformitate cu direcţiile de cercetare ştiinţifica naţionale si europene.
La nivelul facultăţii s-au dezvoltat posibilităţi variate de diseminare a celor mai valoroase rezultate a unor
cercetări din domeniu, prin publicarea de lucrări, articole, comunicări în cadrul Conferinţei Internaţionale
devenita tradiţională ,,Annual International Conference Physical Education Sport and Health”, organizata sub
egida unui for internaţional de prestigiu ICSSPE, (International Concil of Sport Science and Physical Education,
Berlin). De asemenea în cadrul facultăţii s-a reuşit ridicarea calităţii ştiinţifice pentru revista de specialitate
,,Citius Altius Fortius” – Journal of Physical Education and Sport, indexata BDI. Pe plan naţional revista a primit
in urma evaluării CNCSIS clasificare B+, cod 354. În cadrul facultăţii se editează şi revista de specialitate
,,Buletinul Ştiinţific, Seria Educaţie Fizica si Sport”, care valorifica în fiecare an rezultatele Conferinţei
Internaţionale Anuale de la Piteşti.
Cadrele didactice din facultatea noastră au participat cu lucrări valoroase la o serie de manifestări
ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane) organizate pe plan internaţional de entităţi ştiinţifice recunoscute
(ICSSP Berlin, European College of Sport Science, Congrese Preolimpice, etc).

Rezultatele cercetării se regăsesc în:


1
2

comunicări ştiinţifice susţinute la conferinţe/congrese internaţionale;
articole publicate în reviste cotate ISI 1 sau indexate BDI 2 ;

Institut of Science Information (www.isinet.com/journal, http://scientific.thomson.com/mjl)
Baze de Date Internaţionale (e.g. www.fisita.com, cf. CNCSIS)
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realizarea workshop-uri cu participarea specialiştilor din domeniu;
organizarea anuală a Conferinţei internaţionale PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH 3
revista CITIUS ALTIUS FORTIUS cu apariţie continuă din anul 2003,

Proiecte
Principalele proiecte de cercetare derulate în cadrul Facultăţii De Educaţie Fizică şi Sport prin CENTRUL DE
CERCETĂRI PENTRU PERFORMANŢĂ UMANĂ, sunt prezentate sintetic mai jos:
Date de
Nr.
Titlu proiect
Beneficiar
Director
Date contact
identificare
1483/2002.

DTSJ Argeş
ISJ ARGES

Mihăilescu
Liliana

lilimih2003@yahoo.com

93/15–02 – 2005

CSM Pitşti

Bădescu
Victor

victorbro@yahoo.com

Contract nr.
23/30.01.2006

Federaţia
Română de
Handbal

Mihăilă Ion

paulmihaila@yahoo.com

255/6.10.2006
285/1.02.2007

FRA

Mihăilescu
Nicolae

nicolaemihailescu@yahoo.
com

312/21.12.2006
675/8.05.2007

CSM Giurgiu

Macri Aurelia

auramacri@yahoo.com

151/ 21.03.2007
28 / 23.03.2007

Clubul
Sportiv UCM
Reşiţa

Macri Aurelia

auramacri@yahoo.com

2007/7.05.2007
28/03.05.2007

Baschet Club
Teleorman
Alexandria

Fleancu
Leonard

leonef2002@yahoo.com

Grant nr. 35
25.05.2007

CNCSIS

Mihăilescu
Liliana

lilimih2003@yahoo.com

170/12.04.2007
376/17.04.2007

FC Gloria
Bistriţa

Bădescu
Victor

victorbro@yahoo.com

137/21.03.2008

CSM Piteşti

134/21.03.2008

CSM Piteşti

51/28.01.2008

Fundaţia
Special
Olympics

Ciucurel
Constantin

costel2003@yahoo.com

134/21.03.2008

CSM Piteşti

Mihăilescu
Nicolae

nicolaemihailescu@yahoo.
com

implementarea unor metode moderne de
evaluare a relaţiei forţă viteză prin teste
specifice

134/21.03.2008

CSM Piteşti

Niculescu
Ionela

ionelan2002@yahoo.com

15.
16.

Întoarcerea la natură
Încredere în viitor

danielrosu333@yahoo.com
danielrosu333@yahoo.com

O şansă pentru fiecare

ANT DJTS
MECTS
Autorit. Naţ.
pt. Tineret

Roşu Daniel
Roşu Daniel

17.

996/10.07.2008
1325/27.08.2010
1420/ 12-102007

Roşu Daniel

danielrosu333@yahoo.com

18.

Contribuţii privind perfecţionarea tehnicii
probei de triplu salt masculin prin
utilizarea unor strategii de monitorizare

COD167
108/02.08.2010

CNCSIS

Mihai Ilie

ilie112004@yahoo.com

1
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

3

Tendinţe în evoluţia potenţialului
biomotric al elevilor
Studiu asupra posibilităţilor de
optimizare a pregătirii înotătorilor de
performanţă în condiţii de club
Elaborarea modelelor de pregătire (fizică
generala, fizica specifica, tehnico-tactica,
biologică) a handbaliştilor pe posturi de

joc
Studii şi cercetări privind determinarea
parametrilor modelului performanţial la
atletism
Studii asupra posibilităţilor de optimizare
a pregătirii atleţilor de înaltă performanţă
în condiţii de club
Optimizarea antrenamentului de forţă la
handbaliştii de performanţă în raport de
perioada de pregătire
Elaborarea modelelor de pregătire (fizică
generala, fizica specifica, tehnico-tactica,
biologică) a baschetbalistelor pe posturi de

joc
Strategii educaţionale privind instruirea şi
integrarea socială a minorilor din centrele
de reeducare a minorilor
Studii şi cercetări privind realizarea
modelului pregătirii fizice specifice a
fotbaliştilor de performanţă, în funcţie de
postul de joc
Dirijarea biomedicală a antrenamentului
sportiv
Pregătirea biologică pentru concurs şi
refacerea în sportul de performanţă
Evaluarea eficientei unui program de
recuperare prin activităţi fizice adaptate
de iarna pentru copii cu dizabilităţi
intelectuale
Determinarea parametrilor pregătirii
fizice pe ramuri de sport
Măsurarea şi evaluarea motrică în sportul
de performanţă – studiu privind

www.sportconference.ro

Georgescu
Luminiţa
Ciucurel
Constantin

kinetopit@yahoo.com
costel2003@yahoo.com
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Galerie foto

INTOARCEREA LA
NATURĂ

ÎNCREDERE ÎN
VIITOR

STRATEGII
EDUCAŢIONALE
PRIVIND INSTRUIREA
ŞI INTEGRAREA
SOCIALĂ A
MINORILOR DIN
CENTRELE DE
REEDUCARE A
MINORILOR

