ISTORICUL FACULTĂŢII
Braşovul, oraş situat in centrul ţării, cu o bogată paletă de activităţi
sportive şi oportunităţi turistice, avea nevoie de un cadru legal pentru a pregăti
specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Acest lucru era de dorit în
vederea formării şi îndrumării copiilor și tinerilor cu dorinţe de practicare
organizată a activităţii sportive în cluburi şi asociaţii de profil sau de a organiza
asista și/sau asigura desfăşurarea de acţiuni sportiv-turistice și de timp liber.
Cum, Universitatea Transilvania era deja recunoscută academic pe plan
naţional şi avea o bază structurală bine definitivată era timpul ca şi profilul de
educaţie fizică să apară în noianul de specializări universitare din instituția
existentă deja.

Corpul P

Corpul ”T”

1990 este anul în care câțiva profesori, de la Catedra de Educație Fizică și
Sport a Universității Transilvania, susținători ai propagandei pentru mișcare prin
exercițiu fizic organizat depun un memoriu la Ministerul Învățământul, prin care se
solicita constituirea unei Facultăți de Educație Fizică și în Centrul Universitar din
Brașov. Se dorea ca absolvenții specializării EFS să fie capabili să se implice în
activitatea managerială şi instructiv-educativă din turism, sport şi educaţie fizică.
1990 – 1991 se înființează Secţia de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultăţii
de Științe de la Universitatea "Transilvania" din Braşov.
1999 Secția de Educație Fizică și Sport este acreditată conform Monitorului
Oficial Nr.324 / 7. VII.1999.
1999 a fost autorizată și forma de învățământ la distanta (I.D.)
2002 are loc transformarea Secției EFS în facultate conform prevederilor Legii
nr. 88 /1993, Art.5 (2) și a Legii 84 / 95, și confirmarea funcționării prin acreditare pe
baza Hotărârii Guvernului României nr. 410/2002 și în conformitate cu prevederile
legale privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea
diplomelor, având un singur program de studii de licență EFS (4 ani).
2005 se autorizează funcționarea a două programe de studii - Educație Fizică
și Sportivă & Sport și Performanță Motrică, prin cererea de acreditare cu nr.
32729/2.06.2005 înregistrată la MEC.
Din anul 2005, a fost aprobată forma de învățământ cu frecvență redusă
(CNEAA, nr. document RC S108 / 3517, 08A).

2006, a însemnat acordarea de către CNCSIS a certificatului de acreditare a
Centrului de Cercetare pentru Calitatea Vieții și Performanță Umană.
2007 învățământul românesc se pliază pe structura acordului Bologna prin
care se face trecerea la forma de învățământ - licență (3 ani) master (2 ani) și studii
de doctorat (3 ani). În acea etapă funcționează trei programe de studii de licență – zi
EFS, SPM și KMS și EFS ID, trei programe de studii masterale EFSȘ, AS și ASTL.
2008 Facultatea primește un
sediu propriu pe Colina Universității,
nr. 2 unde se află și în prezent.
2010 programul de studii EFS
cu frecvență, se reacreditează în
baza rapoartelor Consiliului ARACIS
din 22.04.2010
2010 primesc autorizație de funcționare programele de master Bologna
Diagnoză și prognoză psihomotrică, Managementul activităților formale, non formale
și de recuperare a stării de sănătate, și Performanță sportivă și management în sport.
2010 poate fi marcat prin acreditarea programelor de studii EFS și SPM din
forma de învățământ cu frecvență redusă și EFS la forma învățământ cu frecvență.
2010 apare în MO al României nr.578/16.08.2010 aprobarea schimbării
denumirii facultății în Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane.
2010 este anul în care ia ființă Școala de Studii Doctorale din domeniul
Educație fizică și sport, din Universitatea Transilvania Brașov prin Ordinul MECTS nr.
4966/31.08.2010.
2011 este acreditat programul de studii SPM, forma învățământ cu frecvență.
2013 este anul în care programul de studii kinetoterapie și motricitate specială
obține acreditarea de funcționare pentru alți cinci ani.
2014 facultatea noastră are două domenii distincte de licență: educație fizică
și sport și kinetoterapie.
Ultima creditare din 2015 a fost obținută de către programul de studii Educație
fizică și sportivă învățământ cu frecvență.
MISIUNEA PROPUSĂ DE FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
SPORTURI MONTANE:
-

formarea de cadre cu pregătire superioara, profesori de educație fizică si
sport, antrenori, metodiști, preparatori fizici, monitori de timp liber,
instructori pentru sporturile de iarnă, instructori de fitness, kinetoterapeuți
care vor fi capabili să satisfacă, la nivelul exigentelor europene, nevoile din
sectoarele specifice de activitate.

-

Satisfacerea nevoii de specialiști pe zonele de profesionalizare ale facultății,
ținându-se cont si de compatibilizarea cu alte instituții similare din tara si
străinătate, dar si de nevoia de particularizare a misiunii proprii.

-

Pregătirea inițială în specializările Educație fizica si sportiva, Sport si
performanta motrica, Kinetoterapie și Motricitate specială conform
structurii Bologna, trebuie sa ofere o baza generoasa pentru specializări,
adecvată cerințelor de pe piața muncii. Pregătirea inițială va avea în vedere
un echilibru real între achizițiile de cunoștințe, formarea de capacități
intelectuale si de abilități practice, care sa se constituie ca o fundamentare
solidă a competentelor profesionale și ca o deschidere reală spre
perfecționarea acestora.

Strategia și obiectivele Facultății

a.

b.

c.

în domeniul didactic

 acumularea cunoştinţelor de bază şi de specialitate în domeniul educaţiei fizice şi
sportului, într-un sistem operaţional care să asigure competenţa profesională,
îmbinarea caracterului informativ cu cel formativ,
 perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ, a fișelor disciplinelor şi a
metodelor didactice în scopul alinierii învăţământului braşovean din domeniul
educaţiei fizice şi sportului, la standarde naţionale şi europene.
 integrarea practicii pedagogice în activităţile didactice ale facultăţii.
 creşterea atractivităţii facultăţii prin dezvoltarea motivaţiei pentru profesie
realizată prin:
o realizarea unui proces de învăţământ de calitate;
o abordarea unei metodologii active şi interactive în realizarea activităţilor de
curs şi de seminar;
o realizarea unor activităţi de practică în instituţii specifice domeniului, care
să asigure acoperirea unei plaje cât mai largi de posibilităţi de inserţie
profesională (învăţământ, cluburi sportive, spitale, unităţi turistice, instituţii
sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, organizaţii pentru tineret,
pentru sprijinirea educaţiei părinţilor, etc.)
 formarea competenţelor profesionale și transversale în specializarea
educaţie fizică şi sportivă, precum și în kinetoterapie.

în domeniul ştiinţific

o strategia facultăţii noastre este de a direcţiona cadrele didactice cu preocupări
ştiinţifice pe domenii de cercetare interdisciplinare, în scopul câștigării unui
număr cât mai mare de proiecte de cercetare la nivel naţional şi european
prin colaborarea cu alte instituţii universitare.
o cooptarea studenţilor în activităţi de cercetare, pentru a le oferi posibilitatea de a
se forma ca cercetători şi viitoare cadre didactice.

în domeniul resurselor

- dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a facultăţii în scopul creşterii eficienţei
formativ - creative a procesului de învăţământ, deziderat care poate fi realizat cu
sprijinul nemijlocit al conducerii Universităţii Transilvania.
- perfecţionarea cadrelor didactice, ce se va realiza prin strategii de documentare şi
schimburi de experienţă cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi străinătate,
propunându-ne să dezvoltăm programe de cercetare şi cooperare cu cât mai multe
instituţii de acest fel.
- pregătirea postuniversitară în domeniul educaţiei fizice şi sportului a cadrelor cu
pregătire superioară.

c.

în domeniul studenţesc

- Realizarea unei selecţii pe criterii valorice, focalizate pe competenţele cognitive ale
candidaţilor înscrişi la examenul de admitere
- Pregătirea graduală a studenţilor noştri pentru a face faţă cât mai bine cerinţelor
pieţei muncii, prin:
- Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, obiectiv vizat explicit prin formulele de
predare-învăţare şi prin modalităţile de evaluare;
- Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a lucra în grup, în echipe, ca fundament al
capacităţii lor de integrare eficientă în viitoarele colectivităţi de muncă;
- Dezvoltarea capacităţilor lor de autoevaluare, prin practicarea unui sistem de
evaluare riguros şi transparent;
Cercetarea științifică din FEFSM
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane organizează anual sesiuni
ştiinţifice atât la nivelul studenţilor cât şi pentru cadrele didactice. La nivelul cadrelor
didactice, participarea la sesiuni ştiinţifice s-a materializat anual în publicarea unor
volume cu ISBN. Începând cu anul universitar 2009 – 2010, sesiunea a dobândit
statut de conferinţă internaţională, detaliile putând fi vizualizate pe adresa:
http://efsunitbv.wordpress.com. Cele mai valoroase publicaţii sunt editate în Buletinul
Universităţii Transilvania din Braşov.
Facultatea dispune de centru de cercetare ştiinţifică interdisciplinară
(componentă a Institutului de cercetare şi dezvoltare tehnologică al universităţii),
denumit „Centru de Cercetări pentru Calitatea Vieţii şi Performanţă Umană”, cadrele
noastre didactice fiind membrii fondatori ai acestuia.
Componenta cercetării ştiinţifice răspunde exigenţei învăţării continue şi
pregăteşte fie intrarea în ciclul II (în virtutea continuităţii), fie desăvârşirea, la nivelul
ciclului II, a personalităţii studentului care nu va parcurge întreg traseul licenţă –
master - doctorat şi va opta pentru finalizarea masterului, ca poartă de ieşire din
sistem. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei pe termen lung şi a
programelor pe termen mediu şi scurt, care includ obiectivele, proiectele şi
rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi resursele de realizare. Promovarea
cercetării ştiinţifice la standarde europene de calitate constituie fundamentul şi
garanţia dezvoltării programelor de studii integrate, ce permit obţinerea diplomelor.

Elaborat de prof.univ.dr. Balint Elena

