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PREAMBUL
Cercul reprezintă un grup de oameni legaţi între ei prin preocupări, convingeri, idei
comune, de obicei cu scop ştiinţific, artistic sau instructiv-educativ.
Cercurile ştiinţifice reprezintă o formă de activitate extradidactică şi cuprind studenţi de
aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate, care au înclinaţii și interese pentru aprofundarea
cunoștințelor domeniului și formarea deprinderilor de cercetare științifică.
Activitatea din cercurile ştiinţifice se desfăşoară sub conducerea unui cadru didactic iar
tematica acestuia se stabileşte prin consultarea studenţilor, în funcţie de interesele şi preocupările
lor.
În cadrul şedinţelor cercurilor, studenţii pot purta discuţii libere, dezbateri, analize, sinteze,
prezentări, pot pune întrebări, emite păreri propria și pot face completări. Ei au posibilitatea să
demonstreze valoarea studiului individual, argumentarea logică şi interpretarea corectă a unor
fapte, să amplifice cunoştinţele primite în activitate didactică şi să descopere înţelesuri noi, să-şi
însuşească tehnici de cercetare, să-şi formeze deprinderi de investigare şi să elaboreze materiale
ştiinţifice.
Activitatea din cercuri ştiinţifice permite stimularea potenţialului intelectual, aptitudinal al
studenţilor, lărgirea orizontului de informaţii și a preocupărilor pentru dezvoltarea spiritului
analitic şi critic, cultivarea interesul pentru documentare. Prin înscrierea și activarea într-un cerc
știiințific studenții au posibilitatea să dobândească experiență prin proiectarea și realizarea practică
a diverselor teme propuse și pot obține repere edificatoare în CV-ul personal.
Valorificarea activităţii cercului se poate face prin concursuri, competiţii, spectacole,
expoziţii, prin participarea la acțiuni de cercetare, comunicare și publicare științifică.
Activitatea cercului se desfăşoară pe baza unei tematici adecvate, stabilită din timp, care să
se caracterizeze prin diversitatea subiectelor, în concordanță cu nivelul de cunoştinţe al
studenţilor.
Conţinutul activităților organizate este stabilit în consens cu interesele şi dorinţele
studenților. De cele mai multe ori acest conţinut poate fi o continuare, la un nivel mai înalt, a ceea
ce s-a însuşit în cadrul procesului didactic, dar pot fi propuse și organizarea unor activităţi de
extrapolare a informațiilor primite prin actul didactic. Adesea opţiunile lor merg spre activităţi
interdisciplinare, spre teme de actualitate, care lasă câmp larg iniţiativei şi creativităţii.
Cercurile ştiinţifice studenţeşti constituie surse de stimulare a capacităţii creatoare, mijloc
de iniţiere a studenţilor în activităţi extracurriculare. Pentru a realiza aceste obiective, este necesar
să se stabilească din timp o tematică care să corespundă preocupărilor studenţilor şi a intereselor
lor potrivit specificului domeniului Știinta Sportului și a Educației Fizice.
Cercetarea ştiinţifică studenţească este susţinută prin înfiinţarea acestor structuri
organizatorice prin care se încurajează cunoaşterea noului, stimularea deprinderilor de
comunicare, participare la activități de cercetare, de elaborare și publicare a lucrărilor științifice.
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CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Cercul ştiinţific studenţesc este o grupare a studenţilor cu interese de aprofundare a
cunoştinţelor de la nivelul unor discipline din planul de învăţământ dar care depăşesc programele
obişnuite de instruire.
1.2. Înscrierea într-un cerc științific în calitate de membru este facultativă și se face direct prin
contactarea cadrului didactic coordonator.
1.3. Înfiinţarea unui cerc științific studențesc se avizează în şedinţa de departament ca urmare a
solicitării cadrului didactic în calitate coordinator, de regulă, la începutul anului universitar.
Ulterior dosarul înființării cercului se supune aprobării Consiliului Facultății. Dosarul înființării
cercului științific după aprobarea lui va fi predat Prodecanului cu M.C.Ș.R.N.I. care ține evidența
activităților desfășurate pentru raportări ulterioare.
1.4. Scopul activităţii cercului constă în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul motricităţii
umane şi formarea la studenţi a deprinderilor de documentare şi aprofundare, de extrapolarea
acestora în / prin organizarea de activităţi extracurriculare și în domeniul cercetării științifice.
1.5. Cercul ştiinţific studenţesc poate avea un titlu generic, sugestiv şi concis.
CAP. II. OBIECTIVELE CERCURILOR ȘTIINTIFICE
2.1. Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate din domeniul motricității umane;
2.2. Dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic" in vederea eficientizării actului de invatamant
si sporirea interesului;
2.3. Organizarea de concursuri, competiţii, spectacole, expoziţii, workshop-uri, mese rotunde;
2.4. Încurajarea participării studenților la activități de cercetare în cadrul unor proiecte sau ale
centrelor de cercetare;
2.5. Participarea membrilor la diferite manifestări ştiinţifice studențești și prezentări de lucrări
individuale sau de grup;
2.6. Elaborarea, dezbaterea și publicarea de articole in reviste de specialitate din tara sau din
străinătate;
2.7. Invitarea în cadrul şedinţelor a unor specialişti: cadre didactice specializate în domeniul
Știința Sportului și Educației Fizice, teoreticieni, practicieni și metodiști renumiţi ai domeniului;
2.8. Participarea la schimburi de experiență cu cercuri similare din alte centre universitare.
CAP. III. DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINŢĂRII
3.1. Cerere de înființare a cercului științific studențesc;
3.2. Proces verbal de constituire, cu semnătura tuturor membrilor şi a coordonatorului /
coordonatorilor cercului științific;
3.3. Tabelul nominal al membrilor cercului științific;
3.4. Planul de activitate pe anul universitar în curs (obiective, tematica şedinţelor, rezultate).
3.5. Fişa cercului ştiinţific studenţesc.
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CAP. IV. TEMATICA ŞEDINŢELOR
4.1. Tematica şedinţelor cercului cuprinde cele mai diverse şi actuale teme şi probleme ale teoriei
şi practicii din domeniu.
4.2. Coordonatorul cercului anunţă tematica şedinţelor cercului ştiinţific studenţesc pentru anul
universitar în curs.
4.3. Oricare student este în măsură să propună teme pentru a fi dezbătute în cadrul şedinţelor
cercului.
4.4. Tematica şedinţelor cercului se supune aprobării în prima şedinţă de la constituire sau la
începutul anului universitar.
4.5. Tematica şedinţelor cercului poate fi promovată online sau la avizierele facultății, cu indicarea
datei, orei şi a locului desfăşurării.
4.6. Pe parcursul anului universitar, pot fi propuse, după caz, teme noi care pot stârni curiozitatea
membrilor cercului.
CAP. V. PERIODICITATEA ŞEDINŢELOR/ACTIVITĂȚILOR
5.1. Şedinţele cercului se desfăşoară, de regulă, lunar.
5.2. Convocarea şedinţelor, se face de către coordonatorul cercului.
5.3. Topica fiecărei şedinţe se afişează (online) și la avizierele cu informaţii pentru studenţi
(suplimentar) cu o săptămână înainte de desfăşurarea şedinţelor.
5.4. Pe parcursul anului universitar, pot fi convocate, după caz, şedinţe suplimentare la temele
anunţate sau cu alte teme de actualitate.
CAP. VI. PARTICIPANŢII LA ACTIVITĂȚILE CERCULUI ȘTIINȚIFIC
6.1. La şedinţe participă membri ai cercurilor, dar şi studenţi invitaţi (de la alte programele şi
formele de învăţământ).
6.2. La şedinţe pot participa profesori ai departamentului dar şi invitaţi din cadrul facultăţii.
6.3. La tematicile cu caracter interdisciplinar se recomandă participarea unor cadre didactice de la
alte facultăţi sau specialiști ai domeniului și persoane invitate din alte domenii.
.
CAP. VII. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR
7.1. Topica şedinţelor se întocmeşte la propunerea coordonatorului cercului, a studenţilor membri
sau a participanţilor invitaţi
7.2. Şedinţele se desfăşoară conform tematicii şi a ordinii de zi anunţate.
7.3. În cadrul şedinţelor se prezintă pentru dezbateri: referate, rapoarte, comunicate, studii de caz.
7.4. Şedinţele sunt conduse de către coordonatorul cercului, sau după caz, de către persoane
invitate (specialişti în domeniu).
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CAP. VIII. VALORIFICAREA ACTIVITĂȚII CERCULUI ȘTIINȚIFIC
8.1. Studenţii ce prezintă pentru discuţii, materiale de interes ştiinţific, vor participa la manifestări
ştiinţifice studenţeşti desfăşurate în cadrul facultăţii sau la nivel naţional şi internaţional. (5
participări/an/cerc știimțific).
8.2. Lucrările prezentate în cadrul şedinţelor cercului pot fi acceptate ca materiale documentare
pentru disciplinele de specialitate și editate sub formă de broșuri la editura universității.
8.3. Pe baza cercetărilor intreprinse de membrii cercului, lucrările elaborate se vor disemina prin
publicarea lor în reviste științifice studențești, sub conducerea coordonatorului. (3 articole/an/cerc
științific).
IX. RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA CERCULUI
9.1. La sfârşitul anului universitar coordonatorul cercului întocmeşte un raport privind activitatea
cercului ştiinţific studenţesc.
9.2. Raportul trebuie să conţină: tematica şedinţelor, data organizării, ordinea de zi a şedinţelor,
numele participanţilor şi titlurile comunicărilor prezentate, a publicaţiile apărute ca urmare a
lucrărilor cercului ştiinţific studenţesc, sugestii şi propuneri pentru activitatea viitoare.

FIŞA CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
Anul universitar…………
1. Denumirea cercului: disciplină, titlu generic (Ex: „Citius, Altius, Fortius”,,”Motricitate,
Sănătate, Loisir”, „Cercul ştiinţific studenţesc al olimpicilor”, ”Tineri metodiști”, ”Psiho
– Somatica”).
2. Coordonator/ Coordonatori……………………
3. Membrii cercului: 20 studenţi: 10 anul I de la programul de studii……, 10 anul II de la
programul de studii ……..maxim 40 membri.
4. Tematica abordată (teme supuse dezbaterii în şedinţele cercului).

Ediția 2, revizia 0 a prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării sale în sedința
Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.
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