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RAPORT FINAL DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DIN 

CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII 

pentru anul 2021 

 

În perioada 7 februarie-7 martie 2022, a fost organizată activitatea de evaluare periodică internă 

a programelor de studii Licență și Master, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.  

La evaluare au fost utilizate următoarele formulare: 

- raport final de evaluare internă a programelor de studii de licență -  formularul F 97.07/ 

Ed.06; 

- raport final de evaluare internă a programelor de studii FR – formularul F 532.15/Ed.05; 

- raport final de evaluare internă a programelor de studii de master -  formularul F 553.16/ 

Ed.04. 

Evaluarea periodică internă a programelor de studii este obligatorie, se face anual și intră în 

responsabilitatea Comisiei de evaluare internă a programelor de studii, în conformitate cu prevederile: 

- Procedura operațională PO 12 Ed.9, RO „Inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea 

și evaluarea periodică a programelor de studii,   și a planurilor de învățământ art 5.1.4. – 

5.1.12. 

- Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea 

periodică a programelor de studii,  R-05-03, Ed.3, R1. 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea 

calității din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.11-01,-Ed.6 R0. 

 

La nivelul Facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, evaluarea programelor de 

studii s-a efectuat în conformitate cu prevederile mai sus menționate, comisiile de evaluare și asigurare 

a calității programelor de studii (CEACPS),  fiind implicate în evaluarea a 9 programe 6 de licență și 3 

de master, după cum urmeză: 

a. 6 programe de studii universitare de licență (IF/IFR): 

 Educație fizică și Sportivă – învățământ cu frecvență; 

 Educație fizică și Sportivă – învățământ cu frecvență redusă; 

 Sport și performanță motrică – învățământ cu frecvență; 

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învățământ cu frecvență; 

 Kinetoterapie şi motricitate specială - învățământ cu frecvență redusă; 

 Terapie ocupaţională - Învățământ cu frecvență. 
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b. 3 programe de studii universitare de master: 

  Activități motrice și de timp liber - Învățământ cu frecvență; 

 Performanță sportivă - Învățământ cu frecvență; 

 Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională - Învățământ cu frecvență. 

 

Comisiile de evaluare au fost aprobate în Consiliul facultății, după cum urmează: 

 hotărârea nr. 342/1 din data de 11.02.2022, program de studii de licență „Educație fizică și 

Sportivă” – învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/2 din data de 11.02.2022, program de studii de licență „Educație fizică și 

Sportivă” – învățământ cu frecvență redusă; 

 hotărârea nr. 343/3 din data de 11.02.2022,  program de studii de licență „Sport și 

performanță motrică” – învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/4 din data de 11.02.2022,   program de studii de licență „Kinetoterapie şi 

motricitate specială” - învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/5 din data de 11.02.2022,   program de studii de licență „Kinetoterapie şi 

motricitate specială” - învățământ cu frecvență redusă; 

 hotărârea nr. 342/6 din data de 11.02.2022,   program de studii de licență „Terapie 

ocupaţională” - Învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/7 din data de 11.02.2022,   program de studii de master „Activități motrice 

și de timp liber” - Învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/8 din data de 11.02.2022,   program de studii de licență „Performanță 

sportivă” - Învățământ cu frecvență; 

 hotărârea nr. 342/9 din data de 11.02.2022,   program de studii de licență „Kinetoterapia în 

educarea și reeducarea funcțională” - Învățământ cu frecvență. 
 

În urma analizei rapoartelor de evaluarea internă a programelor de studii, înregistrate cu nr. 563, 

602, 579, 593, 594, 659, 567, 660 și 609), s-au identificat măsuri de îmbunătățire a evaluării 

programelor de studii, măsuri care vor fi discutate și dacă este cazul, implementate la nivel de 

facultate/Universitate se vor stabili măsuri care vor include activităţi legate de îmbunătăţirea calităţii 

SIM şi a proceselor în raport cu cerinţele. 

Componența comisiilor de evaluare pe fiecare program de studii de licență/master, precum și 

rezultatul evaluării sunt prezentate în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1 Evaluare periodică internă a programelor de studii licență/master 

Nr. 

crt. 
Denumire program de studii Componență comisie Calificativ 

Data evaluării 

interne 

1. Educaţie fizică şi sportivă  

Învăţământ cu frecvenţă  
Președinte:  

prof. univ. dr. Dobrescu Tatiana  

Membri:   

prof.univ.dr. Dobrescu Tatiana 

conf.univ.dr. Șufaru Constantin 

Încredere 
Nr.563  

Data 03.03.2022 

2. Educaţie fizică şi sportivă  

Învățământ cu frecvență 

redusă 

Președinte:  

conf. univ. dr. Alexe Dan-Iulian  

Membri:   

lector univ. dr. Vulpe Ana-Maria  

lector univ. Dr. Milon Alexandra-Gabriela 

Încredere 
Nr.602  

Data 04.03.2022 

3. Sport și performanță motrică 

Învăţământ cu frecvenţă 
Președinte:  

conf. univ. dr. Ochină Nicolae  

Membri: 

lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian 

Încredere 
Nr.579  

Data 03.03.2022 
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lector univ.dr. Ciocan Vasile-Cătălin 
4. Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

Învăţământ cu frecvenţă 

 

Președinte:  

conf. univ. dr. Raveica Gabriela  

Membri: 

prof. univ.dr. Ababei Cătălina 

lector univ.dr. Cristuță Mihaela-Alina 

Încredere 
Nr.593  

Data 04.03.2022 

5. Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

Învățământ cu frecvență 

redusă 

Președinte:  

conf. univ. dr. Ochiană Gabriela 

Membri:   

lector univ. dr. Stoica Cristina-Elena 

lector univ. dr. Șlicaru Camelia-Adina 

Încredere 
Nr.594  

Data 04.03.2022 

6. Terapie ocupaţională 

Învățământ cu frecvență 
Președinte:  

conf. univ. dr.Rață Marinela 

Membri:   

conf. univ. dr. Sandovici Anișoara 

lector univ. dr. Mareș Gabriel 

Încredere 
Nr.659  

Data 07.03.2022 

7. Activităţi motrice curriculare 

şi de timp liber 

Învățământ cu frecvență 

 

Președinte:  

prof. univ. dr. Balint Gheorghe 

Membri: 

lector univ.dr. Galeru Ovidiu 

lector univ.dr. Voinea Nicolae-Lucian  

Încredere 
Nr.567  

Data 03.03.2022 

8. Performanţă sportivă 

Învățământ cu frecvență 
Președinte:  

prof. univ. dr. Ababei Radu 

Membri: 

lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian 

lector univ.dr. Alexe Cristina-Ioana 

Încredere 
Nr.660  

Data 07.03.2022 

9. Kinetoterapia în educarea şi 

reeducarea funcţională 

Învățământ cu frecvență 

Președinte:  

conf. univ. dr. Dobreci Daniel-Lucian 

Membri: 

conf. univ. dr. Balint Nela-Tatiana 

lector univ.dr. Lupu Gabriel-Stănică 

Încredere 
Nr.609  

Data 07.03.2022 

 

 

Așa cum se observă din Tabelul 1, comisiile implicate în procesul de evaluare a programelor de 

studii au apreciat cu calificativul încredere toate programele de studii de licență/master ce funcționează 

în cadrul facultății. 

 

Măsuri de îmbunătățire: 

1. Îmbunătățirea planurilor de învățământ, cu respectarea prevederilor ARACIS, pe criterii de 

eficiență economică. 

2. Repartizarea disciplinelor în cadrul programelor de studii, prin respecatarea competențelor 

cadrelor didactice. 

3. Elaborarea de cursuri, note de curs, şi alte lucrări, care acoperă integral problematica disciplinelor, din planurile 
de învățământ corespunzător fișei disciplinei. 

4. Îmbunătățire resurselor logistice pentru realizarea obiectivele propuse în cercetare. 
  

 

 

Președinte CEAC FȘMSS 

 

Lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian 

  


