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REZUMAT TEZA 

 

Prezenta teză de abilitare prezintă realizările profesionale semnificative, ulterioare obținerii 

titlului de doctor în domeniul Educație fizică și sport, precum și principalele direcții de dezvoltare 

a carierei profesionale pentru anii următori. Teza este structurată pe șase capitole, respectă 

recomandările în vigoare și ilustrează contribuții originale la dezvoltarea domeniului Științei 

sportului și educației fizice, din diferite perspective.  

Activitatea profesională este reprezentată de activitățile didactice, științifice și manageriale 

la nivel universitar, precum și de activitate de antrenorat, managerială și antreprenorială în 

domeniul tenisului. Teza reflectă contribuțiile în domeniile menționate, evidențiind elementele de 

inovare, de contribuție la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, precum și vizibilitatea și 

recunoașterea națională și internațională obținute ca urmare a activității desfășurate. 

Analiza retrospectivă a activității profesionale desfășurate până în prezent scoate în 

evidență câteva trăsături dominante ale acesteia: 

- s-a realizat pe două coordonate dominante: academică și de antrenorat; 

- s-a adresat tinerilor (fie studenți, fie sportivi), dar și specialiștilor cu experiență în 

domeniul tenisului; 

- a vizat perspectiva de formare și dezvoltare a acestora, în vederea afirmării 

profesionale, respectiv, obținerii de performanțe sportive; 

- a fost furnizată în prezent, dar cu anticiparea unor cerințe ulterioare ale activității 

profesionale sau competiționale, pentru ca antrenorii sau sportivii să obțină rezultatele 

dorite. 

Aceste trăsături le-am asociat în prezenta teză de abilitare conceptului de sustenabilitate, 

respectiv acelei caracteristici care îi conferă unei activități perpectiva de a dura, de a rezista în 

timp.  Altfel spus, impactul activităților pe care le-am desfășurat la nivelul beneficiarilor direcți a 

vizat confirmări în timp, fie în exercitarea profesiei de antrenor, fie a participării în competiții.  

Ca sistem de referință pentru analiza activității profesionale am valorificat cadrul generos 

al educaţiei pentru dezvoltare sustenabilă (EDS). Pe fondul argumentării modului în care EDS se 



poate realiza prin sport, am evidențiat contribuțiile pe care le-am adus la dezvoltarea domeniului 

sportiv, în general, și al tenisului, în special.  

În cadrul tezei am abordat și ilustrat prin contribuții personale, recunoaștere și vizibilitate 

națională și internațională: 

1. Perspectiva integrativă – exemplificată prin lucrări științifice cu tematică din tenis, prin 

care am subliniat contribuția personală la dezvoltarea teoriei și metodicii acestei discipline 

sportive. În relația sport – tehnologie, am optat să exemplific aplicarea acesteia în domeniul 

tenisului, având ca argumente specializarea în această disciplină sportivă și experiența de 29 de 

ani în activitatea de antrenor și formator. (capitolele 1 și 2) 

 Pornind de la importanţa tehnologiei, am considerat că pentru pregătirea sportivilor, în 

calitate de antrenor, dar și a viitorilor specialiști din tenis, în calitate de cadru didactic universitar, 

se impune promovarea unor demersuri inovatoare care să le permită ulterior obținerea unor 

realizări profesionale notabile. Îmbinarea armonioasă a celor două laturi ale activității profesionale 

a constituit, de fapt, resursa de îmbunătățire a activității academice și de asigurare a unui transfer 

optim de cunoștințe către studenții și cursanții care au participat la activitățile de formare pe care 

le-am coordonat. 

2.Perspectiva critică – demonstrată prin coordonarea unor proiecte și programe de formare 

cu tematică în domeniul eticii și integrității în sport, dar și al metodicii de specialitate, prin care 

am format o serie de competențe, dar am dezvoltat și gândirea critică și capacitatea decizională a 

participanților, prin utilizarea unei metodologii de instruire bazate pe învățarea participativă, 

învățare prin problematizare și colaborativă. (capitolul 3) 

3. Perspectiva transformativă demonstrată prin experiența managerială și valorificarea 

acesteia atât în contextul sportului de performanță, cât și al carierei universitare. Această direcție 

de activitate profesională și de cercetare este ilustrată de experiența profesională dobândită ca 

antreprenor și manager în domeniul tenisului, pe de o parte, și de pe poziția de coordonator național 

al proiectelor de cercetare-dezvolare-inovare pe care le-am coordonat. (capitolul 4) 

4. Perspectival contextuală – este ilustrată prin modul în care am contribuit la răspunsul 

oferit de universitate contextelor socio-economice actuale, prin internaționalizare. În acest sens, 

menționez contribuțiile personale la dezvoltarea internaționalizării în UNEFS, în calitatea de 

Coordonator al Biroului Erasmus și director de proiecte finanțate prin FDI, dar și de coordonator 

național al proiectelor Erasmus Plus Sport. Activitățile desfășurate în calitățile menționate 



confirmă asumarea acestei perspective contextuale, ca răspuns la solicitarea specifică adresată 

comunității academice referitoare la internaționalizare.  (capitolul 5) 

Planul de dezvoltare al carierei este structurat pe două direcții principale:  la nivel academic 

– didactic, științific și managerial, și la nivelul sportului de performanță și pentru toți, în domeniul 

tenisului. Aparent independente, cele două direcții se completează reciproc și prin urmare, în viitor, 

abordarea acestora într-o manieră integrată constituie resursă pentru dezvoltare profesională.  

(capitol 6) 

 

 


