
MISIUNEA  ACADEMICĂ  
A  DEPARTAMENTULUI  

“KINETOTERAPIE ŞI MEDICINĂ SPORTIVĂ”

Misiunea  Departamentului de Kinetoterapie şi Medicină sportivă  din cadrul Facultăţii de 
Educaţie  Fizică  şi  Sport  vizează  realizarea  ofertei  formativ-educative  bazată  pe  o  experienţă 
didactică a cadrelor didactice care dispun de o pregătire temeinică, corespunzătoare. Departamentul 
beneficiază de o bază didactică complexă, care permite desfăsurarea unei activitătii didactice în care 
se aplică tehnologia informatică modernă, exitând totdată si o activitate de  cercetare ştiinţifică în 
domeniu, recunoscută,  pentru generarea si  transferul de cunostinţe către  societate  prin cercetare 
stiinţifică avansată si educaţie.

În contextul reformării învătământului superior axat pe îmbunătătirea calitătii  educatiei si 
cercetării  ttiintifice,  descentralizarea  managementului  academic  si  financiar,  încurajarea 
parteneriatelor  academice si  sociale,  înfiinţarea  Departamentului  de Kinetoterapie  şi  Medicină 
sportivă  permite dezvoltarea profesională şi a cercetării ştiinţifice în care sunt împlicate cadrele 
didactice ale departamentului.

Identificarea  necesităţilor  studenţilor privind  cunoaşterea,  echipamentele  şi  tehnologiile, 
standarde  şi  proceduri  specifice  în  scopul  atingerii  unei  dimensiuni  europene  în  domeniul 
kinetoterapiei  şi  adaptarea  curriculei  prezente  la  standarde  internaţionale  constituie  unul  din 
scopurile principale ale activităţilor ce se vor derula în cadrul departamentului. În acest mod va fi 
posibilă  dezvoltarea  unor  standarde  profesionale  comune  şi  definirea  profilelor  europene  în 
kinetoterapie şi medicină sportivă. 

Departamentului de Kinetoterapie şi Medicină sportivă îi revine misiunea didactică şi de 
cercetare  ştiinţifică de  a-şi  asuma   rolul  fundamental  în  formarea  specialiştilor  din  domeniul 
Educaţie fizică şi sport, studii de licenţă, master, specializarea kinetoterapie, în acord cu cerinţele, 
prezente şi de perspectivă, formulate de societatea românească în continuă evoluţie către valorile 
europene recunoscute. Misiunea asumată se adresează absolvenţilor învăţământului preuniversitar 
care doresc să se pregătească şi să se dezvolte personal în spiritul creaţiei individuale si colective 
pentru  a  deveni  specialişti  în  Educaţie  fizică,  Sport  şi  Kinetoterapie,  într-un  mediu  universitar 
performant.

Misiunea  de  cercetare  ştiinţifică vizează  promovarea  valorilor  europene  în  domeniile 
stiinţific,  cultural  si  educaţional,  prin  cooperare  academică  internaţională  prin  formarea 
competenţelor şi   realizarea unor cercetări  experimentale, a studiilor de caz, în cadrul Centrului 
propriu de cercetare ştiinţifică a facultăţii şi a Cercului ştiinţific de cercetare ale studenţilor, sub 
îndrumarea cadrelor didactice ale departamentului.

Obiectivele  Departamentului  de  Kinetoterapie  şi  Medicină  sportivă  din  cadrul  Facultăţii  de  
Educaţie Fizică şi Sport
a)  asigurarea  calităţii  cercetării  stiinţifice  şi  a  procesului  de  învăţământ  prin  îndeplinirea 
obiectivelor  generale ale formării profesionale prin studii de licenţă în  Educaţie fizică şi sport.-
specializarea kinetoterapie.
Îmbunătăţirea  tehnologiei  didactice  de  predare-învăţare-formare  prin  ameliorarea  conţinutului 
activităţilor didactice şi perfecţionarea metodologiei de predare - evaluare şi integrare a studenţilor 
în activităţile didactice şi educative;
b)  menţinerea  ofertei  educaţionale  în  acord  cu  cerinţele  societăţii  si  cu  evoluţia  previzibilă  a 
acestora pentru menţinerea unui nivel ridicat al inserţiei profesionale a absolvenţilor
c)  îmbunătăţirea  conţinutului  planului  de  învăţământ  prin  promovarea  unor  programe de  studii 
flexibile, generatoare de competenţe si abilităţi cu utilizare directă în profesie si societate, în acord 
cu  Cadrul  Naţional  al  Calificărilor;  în  acord  cu  cerinţele  sociale  şi  în  contextul  evoluţiei 
învăţământului superior românesc de integrare în context european potrivit procesului Bologna;



d) sprijinirea excelenţei individuale;
e) participarea la programe de excelenţă în cercetare si educaţie;
f)  creşterea  continuă  a  vizibilităţii  internaţionale  a  Facultăţii  de  Educaţie  Fizică  şi  Sport,  prin 
diseminarea  rezultatelor  cercetării  stiinţifice  proprii  si  participarea  la  programe  academice 
europene;
g) asumarea poziţiei de pol stiinţific, cultural si educaţional naţional în domeniile: educatie fizică si 
sport, kinetoterapie, medicină sportivă.


