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1. CONSOLIDAREA ŞI DEFINITIVAREA REALIZĂRII MISIUNII 
UNIVERSITARE 

 
 Universitatea Națională de Educație fizixă și sport București 

(UNEFS),una dintre primele instituţii de învăţământ superior de acest gen 
din Europa, are o activitate neîntreruptă de 95 de ani este o instituție de 
învățământ superior înscrisă deplin în eforturile de dezvoltare durabilă a 
României, de compatibilizare structurală, de conținut, de recunoaștere a 
studiilor și armonizarea competențelor.  

Ținând cont de aspectele referitoare la valorile de referință ale Uniunii 
Europene (UE), cele trei priorități interconectate înscrise în  strategia 
”Europa 2020”, reprezintă aspecte importante ale planului strategic UNEFS, 
pentru perioada 2016-2020, pe baza căruia este elaborat prezentul Plan 
operațional pentru anul 2019.  

În acest sens, în acord cu misiunea asumată, UNEFS abordează obiectivele 
sale pentru anul în curs în  contextul continuării demersurilor de armonizare a 
educaţiei şi cercetării ştiinţifice la standardele europene pentru definirea corectă, 
extinderea şi eficientizarea misiunii asumate.  
 
Misiunea universității, înscrisă în Carta UNEFS, s-a stabilit în consens cu 
necesităţile culturale, sociale și economice ale comunităţii și ale societății. 
  
În acest sens, UNEFS îşi defineşte misiunea prin art. 6 din Carta UNEFS: 
 
” Art. 6. În acord cu nivelul de competenţă şi cu responsabilităţile asumate 
faţă de societatea românească, UNEFS îşi defineşte misiunea ca 
universitate de cercetare științifică şi educaţie în domeniul Știința sportului 
și educației fizice. 
 
În vederea îndeplinirii misiunii UNEFS, pentru anul 2019 se propun 
următoarele obiective prioritare: 

- dezvoltarea capacității instituționale de a asigura cadrul institutional 
și contextul adecvat în vederea realizării evaluărilor externe a 
domeniului și programelor de master și a Școlii doctorale UNEFS; 

- dezvoltarea activității cercetării științifice pe plan național și 
internațional prin creșterea valorii lucrărilor științifice și vizibilității 
autorilor  din  UNEFS pe plan internațional prin publicare în 
reviste indexate în Web of Science și baze de date recunoscute prin 
documentele oficiale ale CNATDCU aprobate de MEN;  

- dezvoltarea capacității de elaborare a proiectelor de cercetare , 
dezvoltare, inovare  prin susținerea colectivelor de cadre didactice și 
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cercetători , doctoranzilor și masteranzilor și studenților, în vederea 
creşterii numărului de proiecte de cercetare și de dezvoltare inovare  
înscrise în competiții;  

- afirmarea constantă a prestigiului universității atât pe plan profesional, 
științific cât și cultural  prin contribuții relevante pentru domeniu în 
cadrul politicilor educaționale, în asigurarea și evaluarea domeniilor și 
programelor de studii la nivel de masterat și doctorat ; 

- creșterea nivelului de profesionalizare a cadrelor didactice în vederea 
asigurării unei calități ridicate a actului didactic, de îndrumare și de 
cercetare științifică; 

- optimizarea profesionalizării în concordanță cu interesele studenților și 
cu cerințele potențialilor angajatori prin diversificarea ofertei 
educaționale și inițierea elaborării/implementării unor noi programe; 

- asigurarea unei baze materiale moderne corespunzătoare desfăşurării 
tuturor activităţilor şi a condiţiilor de muncă  adecvate pentru toţi 
membrii comunităţii academice; 

- promovarea relaţiilor de cooperare internaţională din cadrul sistemului 
european de învățământ în vederea internaționalizării și asigurării 
calității și eficienței economice; 

- asigurarea unui climat psihosocial propice obținerii unor performanțe 
profesionale de nivel internațional și construirii unor cariere de succes în 
UNEFS. 

 
În vederea îndeplinirii obiectivelor se au în vedere următoarele : 

 
2. ABORDAREA ACTIVITĂŢII DE PREGĂTIRE A EVALUĂRILOR 

EXTERNE 
 

 elaborarea și aprobarea graficului de activități în vederea realizării 
evaluărilor externe privind domeniul de doctorat Știința sportului și 
Educației fizice și a Școlii doctorale UNEFS; 

Perioada: 14-22ianuarie 2019 
 constituirea colectivelor de colectare, prelucrare date și elaborarea 

documentelor solicitate pentru evaluarea externă; 
Perioada: 14-6 februarie 2019 
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 elaborarea și aprobarea graficului de activități și constituirea colectivelor 
pentru pregătirea documentelor necesare realizării evaluărilor externe 
privind domeniul de master Știința sportului și Educației fizice și a 
programelor de studii; 

Perioada: aprilie 2019 
 

 elaborarea și aprobarea graficului de activități și constituirea colectivelor 
pentru pregătirea documentelor necesare realizării evaluărilor externe 
privind programele de formare psihopedagogică – nivel I și II; 

Perioada: aprilie 2019 
 

 depunerea documentației în vederea introducerii de noi ocupații în COR 
conform cerințelor de validare a calificărilor de către ANC, 
corespunzătoare programelor de studii desfășurate în cadrul UNEFS; 

Perioada: ianuarie - aprilie 2019 
 
 

3. ABORDAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

 actualizarea planului instituțional de cercetare prin identificarea unor noi 
direcții și teme de cercetare științifică în vederea elaborării proiectelor de 

cercetare, dezvoltare, a înscrierii de proiecte în competiții și conceperii 
proiectelor individuale de cercetare a doctoranzilor și postdoctoranzilor; 

Perioada: permanent 
 

 optimizarea organizării structurilor de cercetare științifică; 
Perioada: permanent 

 
 actualizarea și inițierea de măsuri pentru susținerea realizării unor teme 

din planul instituțional de cercetare științifică; 
Perioada :  an universitar 

 
 elaborarea de proiecte științifice de interes național și internațional; 

Perioada: permanent conform aplelurilor 
 

 constituirea de parteneriate care să permită înscrierea în competiţii pentru 
obţinerea de fonduri destinate finanţării programelor de cercetare, 
dezvoltare, inovare; 

Perioada: permanent 
 

 susținerea demersurilor de  diseminare și valorificare mai bună a 
rezultatelor cercetării științifice. 
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Perioada: an universitar 
 

 
4.  DEZVOLTAREA STRUCTURII UNIVERSITARE ȘI 
DIVERSIFICAREA OFERTEI DE STUDII 
 

 demersuri pentru promovarea programului de studii ”Management în 
sport” la nivel de licență , în vederea inițierii derulării lui; 

Perioada: ianuarie-iunie 
 

 inițierea  măsurilor pentru pregătirea implementării programului de 
licență ”Management în sport” ; 

Perioada: iulie-septembrie 
 

 inițierea elaborării programului de Kinetoterapie și motricitate specială , 
cu predare în lb. engleză; 

Perioada: iulie – decembrie 
 

 inițierea demersurilor pentru elaborarea unui nou program de studii / 
master la Facultatea de kinetoterapie; 

Perioada: iunie-octombrie  
 

 elaborarea și autorizarea unui nou program de formare și dezvoltare a 
carierei profesionale a adulților prin CFDP ; 

Perioada: ianuarie-aprilie 
 

 diversificarea ofertei de programe postuniversitare, prin autorizarea de 
noi programe ; 

Perioada: permanent 
 

 
5. ASIGURAREA FLUXULUI DE STUDENȚI 
 

 optimizarea / actualizarea metodologiilor de admitere;  
Perioada: ianuarie - februarie 

 
 revizuirea conținuturilor din cadrul probelor concursului de admitere la 

toate ciclurile de studii universitare; 
Perioada: ianuarie - februarie 

 
 creșterea transparenței și a nivelului de informare a potențialilor studenți / 

stakeholderi privind admiterea la toate ciclurile și programele de studii 
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prin postare pe SITE-ul universității a tuturor informațiilor în legătură cu 
acest aspect; 

Perioada: permanent 
 

 inițierea  implementării măsurilor de promovare a ofertei educaționale; 
Perioada: permanent 

 
 îmbunătățirea organizării și desfășurării concursului de admitere / toate 

ciclurile de învățământ și programele de studii; 
Perioada: iunie - septembrie 

 
6. CREȘTEREA NIVELULUI DE INTERNAȚIONALIZARE A 

UNIVERSITĂȚII  
 
 

 dezvoltarea  relaţiilor interuniversitare la nivel naţional şi internaţional ; 
Perioada: permanent 

 
 susținerea accederii în comisii, consilii și organizații profesionale a 

personalului de la UNEFS; 
Perioada: permanent 

 
 stabilirea de relaţii de colaborare cu mediul social-economic pentru 

creşterea nivelului de calificare al studenţilor de la diferite programe / 
cicluri de studii şi al personalului propriu de cercetare şi educaţie; 

Perioada: permanent 
 

  stabilirea unor relații de colaborare cu noi instituții europene și din 
lume ; 

Perioada: permanent 
 

 inițierea dezvoltării unor relații internaționale cu universități și institute 
de cercetare în vederea colaborării pentru stagiile de cercetare ale 
doctoranzilor și cele aferente proiectelor de cercetare. 

Perioada: permanent 
 

 susținerea participării UNEFS la târguri și manifestări educaționale 
organizate de EAIE și nu numai; 

Perioada: permanent conform calendarului 
 

 îmbunătățirea comunicării și promovării UNEFS prin intensificarea 
activității pe platforma Study in Romania, Epale, Erris, ș.a ; 
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Perioada: permanent 
 

 participare la ierharhizarea programelor / instituției pe platforme 
specializate ( e. g. U-Multirank) ; 

Perioada: permanent 
 

 
 afirmarea constantă ca pol de promovare a relaţiilor de cooperare 

europeană şi internaţională, de participare activă la schimbul de valori în 
domeniu;  

Perioada: permanent 
 
 
 
7. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 

 sprijinirea cadrelor didactice și a cercetătorilor să actualizeze cursurile pe 
baza rezultatelor cercetărilor obținute la UNEFS, în țară și în lume; 

Perioada: mai-septembrie 
 

 sprijinirea cadrelor didactice și a cercetătorilor să participe la manifestări 
științifice și să disemineze rezultate ale cercetărilor, să participe în echipe 
ale unor proiecte; 

Perioada: permanent 
 

 sprijinirea perfecționării tinerelor cadre didactice prin cursuri, schimburi 
de experiență și internship-uri în vederea dezvoltării competențelor; 

Perioada: în funcție de solicitări 
 

 sprijinirea perfecționării personalului didactic auxiliar și tehnic 
administrativ prin participare la cursuri / seminarii în vederea acumulării / 
actualizării de cunoștințe în concordanță cu cerințele postului; 

Perioada: în funcție de solicitări 
 

 promovarea personalului la trepte și grade profesionale / funcții pe 
principiul meritocrației.  

Perioada: în funcție de necesități 
 

 monitorizarea masteranzilor și doctoranzilor cu rezultate deosebite în 
vederea cooptării lor viitoare ca personal didactic; 

Perioada: permanent 
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8. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
 

 continuarea  modernizării a sălilor și dotărilor destinate activității 
didactice din cadrul sediului central, a celui de la Stadionul UNEFS și 
Facultatea de Kinetoterapie ; 

Perioada: iunie-septembrie 
 

 continuarea modernizării stațiunii didactice de la Eforie Nord și utilizării 
mai bune a spațiilor ; 

Perioada: permanent 
 

 finalizarea modernizarea stațiunii didactice din munții Parâng și dotarea 
acesteia cu materiale, aparate și echipamente specifice diferitelor 
destinații ale spațiilor; 

Perioada: permanent 
 

 continuarea activității de revizuire a dotărilor cu echipamente audio-video 
și de comunicare a sălilor de curs și seminar și cu echipamente specifice a 
sălilor și laboratoarelor destinate lucrărilor și aplicațiilor practice și 
cercetării din sediul central, de la Eforie Nord și Parâng; 

 Perioada: iunie- septembrie 
 
 

 creșterea nivelului de digitizare a activității departamentelor și serviciilor 
prin valorificarea mai bună a platformei ILIAS, UMS, a platformei de 
gestionare a producțiilor științifice, a software-rilor specializate de la 
bibliotecă, contabilitate, laboratoare etc.; 

Perioada: permanent 
 
9. ABORDAREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE 
 
Optimizarea activității financiare prin : 
 

 distribuire cu prioritate a cheltuielilor în funcție de obiectivele și 
prioritățile instituționale; 

Perioada: permanent 
 

 atragerea de resurse financiare, prin participarea cadrelor didactice şi a 
tinerilor doctoranzi cu proiecte proprii la competiţiile lansate în vederea 
obţinerii de Granturi; 

                                       Perioada: permanent 
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 realizarea de analize pentru evidențierea unor posibilități de economisire 

a resurselor; 
Perioada: martie –aprilie 

 
 fundamentarea mai bună a taxelor și îmbunătățirea colectării acestora; 

Perioada: permanent 
 

 inițierea unor studii în vederea evidențierii unor noi oportunități de a 
obținere resurse financiare ; 

Perioada: permanent 
 
10. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
 
Optimizarea sistemului de evaluare și asigurare a calităţii în comunitatea 
academică prin : 
 

 optimizarea activității DMC prin implicarea mai activă a directorului și 
inițierea demersurilor necesare;  

Perioada: ianuarie-aprilie 
 

 actualizarea /optimizarea instrumentelor de evaluare a calității; 
Perioada: ianuarie- martie 

 
 elaborarea / actualizarea unor regulamente/ metodologii / proceduri 

privind asigurarea calității; 
Perioada: permanent 

 
 

 promovarea permanentă a ridicării indicilor de calitate, în conformitate cu 
standardele naţionale şi cele europene; 

Perioada: permanent 
 

 creșterea responsabilității personalului didactic, didactic auxiliar și 
tehnic-administrativ pentru îndeplinirea sarcinilor, calitatea materialelor 
solicitate și respectarea termenelor; 

Perioada: permanent 
 

 elaborarea unor analize în vederea actualizării metodelor de predare – 
învățare în vederea centrării pe student a activității didactice;  

Perioada: permanent 
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 inițierea de parteneriate în vederea informării asupra bunelor practici 
referitoare la evaluarea și asigurarea calității în învățământ;  

Perioada: martie – decembrie 
 

 participare la elaborarea politicilor, fundamentelor legislative și a 
metodologiilor referitoare la evaluarea și asigurarea calității în 
învățământ; 

Perioada: în funcție de solicitări 
 

 valorificarea experienței personalului UNEFS prin elaborarea și 
publicarea de articole pe teme de calitate în educație și mediul academic; 

Perioada: permanent 
 

 inițierea monitorizării implementării conținuturilor privind etica și 
integritatea academică și în cercetare în cadrul programelor de studii de 
licență, master, doctorat; 

Perioada: permanent 
 

 dezvoltarea unor colaborări pentru crearea condiţiilor de desfăşurare a 
activităţilor practico-metodice, aplicațiilor practice, stagiilor şi  cercetare 
aplicativă și exploratorie; 

Perioada: permanent 
 

 promovarea  unor forme specifice de integrare socială prin practicarea 
exercițiilor fizice / diferitelor ramuri de sport, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilităţi fizice, motrice şi a celor cu cerinţe educaţionale speciale; 

Perioada: permanent 
 

 asigurarea unei baze materiale moderne corespunzătoare desfăşurării 
tuturor activităţilor şi a condiţiilor de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi 
membrii comunităţii academice; 

Perioada: permanent 
 

 asigurarea unui climat psihosocial propice obținerii unor performanțe 
profesionale de nivel internațional și construirii unor cariere de succes; 

Perioada: permanent 
 

 analiza periodică în vederea îmbunătăţirii performanţelor 
managementului administrativ  prin: 

- creşterea exigenţei pentru calitatea prestaţiei factorilor subordonaţi; 
-  ridicarea nivelului pregătirii manageriale prin participarea la 

programe de perfecţionare; 
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- adecvarea selecţionării persoanelor pentru completarea sistemului 
managerial. 

Perioada: permanent 
 
 

 
 
 
 


