Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Ghid de prezentarea a
programelor de studii

Facultatea de Ştiinţe ale
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
BACĂU
Informaţii privind programele de studii – IFR
Tendinţa de modernizare, specifică actualei societăţi informaţionale, şi-a pus amprenta şi
asupra procesului de educaţie şi instruire a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Astfel, pentru
a acoperi nevoile celor care doresc să înveţe fără a-şi întrerupe activitatea profesională, universitatea a
înfiinţat în baza aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 12/20.04.1999, Centrul de Studii pentru
Învăţământ Deschis la Distanţă (CSIDD)
Învăţământul la distanţă şi Învăţământul cu frecvenţă redusă sunt forme flexibile de
învăţământ superior, prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de
conversie profesională a unor largi categorii de cetăţeni. (art. 1 alin. 1 H.G. nr. 1011/2001).
Potrivit art. 139 din Legea nr. 1/2011 coroborat cu art. 1 alin. 2 din H.G. nr. 1011/2001,
programele de studii organizate la forma IFR, sunt caracterizate prin activităţi dedicate mai ales unor
cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând
întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate
de alte mijloace de pregătire specifice.
Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor ID/IFR se face în baza standardelor şi a
metodologiei elaborate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS). Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului de învăţământ ID/IFR garanţia că instituţia de
învăţământ are asigurate resursele financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de
învăţământ conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice
programelor ID/IFR, are o politică de management şi de promovare a programelor de studii prin
ID/IFR care respectă etică profesională.
Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o alternativă a învăţământului cu frecvenţă,
care permite efectuarea de studii universitare, fără a întrerupe activitatea socială şi/sau profesională.
Compartimentul pentru Învăţământ cu frecvenţă redusă se ocupă cu iniţierea, dezvoltarea şi
managementul programelor de studii la această formă de învăţământ, în cooperare cu celelalte
facultăţi ale universităţii, astfel încât să se asigure programe de instruire valoroase din punct de vedere
ştiinţific şi metodologic, la acelaşi nivel cu cele de la forma de învăţământ cu frecvenţă.
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Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) cuprinde programe de pregătire ale căror componente
dominante sunt: înlocuirea orelor de predare (curs) prin activităţi de studiu individual, comunicarea
informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, întâlniri periodice cu studenţii pentru
desfăşurarea activităţilor aplicative prevăzute de planurile de învăţământ (seminarii, lucrări practice,
proiecte, practică).
Programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială, forma
de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), sunt acreditate și sunt coordonate de Compartimentul pentru
Învăţământ cu frecvenţă redusă din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
În contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competenţele absolvenţilor
învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la programele de studii Educaţie
fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR, se integrează armonios în misiunea
didactică şi de cercetare a Facultăţii.
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, are misiunea de a asigura şi prin
programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR,
ansamblul de condiţii administrative, organizatorice, de bază materială şi de conţinut al întregii
activităţi, astfel încât, elementul uman selecţionat în urma concursului de admitere, să poată fi pregătit
pentru a deveni specialist de marcă al domeniilor de licenţă, pregătire care să acopere real şi eficient
calificările de Licenţiat în Educaţie fizică şi sport şi Licenţiat în Kinetoterapie.
Misiunea este susţinută de obiective strategice pe măsură, prin care să se vizează:
 Asigurarea condiţiilor administrative, organizatorice şi de bază materială, necesare
desfăşurării activităţii de conţinut la toate disciplinele planului de învăţământ.
 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în condiţii de maximă exigenţă, pentru
selecţionarea celor mai capabile elemente, apte să devină specialişti de valoare în domeniile de
licență Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie.
 Formarea complexă a viitorilor specialişti, pentru administrarea, organizarea, desfăşurarea şi
conducerea activităţii de educaţie fizică, sport și kinetoterapie.
 Asigurarea unei pregătiri complexe, teoretico-ştiinţifico-metodică, a viitorilor specialişti, care
să creeze premisele necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii în specializările
Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială.
 Pregătirea viitorilor specialişti pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţile de specialitate.
 Pregătirea viitorilor specialişti pentru activitatea de cercetare în domeniul Științei Sportului și
educației fizice, condiţionată de aprofundarea studiilor, obţinerea de titluri ştiinţifice etc.
Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ facilitează achiziţia de
cunoştinţe şi formarea de competenţe pe baza cărora viitorii specialişti vor fi capabili să desfăşoare un
proces instructiv-educativ de calitate şi eficienţă didactică.
Procesul de învăţământ se desfăşoară conform planului de învăţământ, conceput la nivelul
departamentului, verificat şi avizat de Comisia de Învăţământ şi Consiliul Facultăţii şi aprobat de către
Senatul Universităţii.
Planurile de învăţământ pentru programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie
şi motricitate specială - IFR, aprobate de Senatul Universităţii, au fost întocmite conform standardelor
ARACIS şi legislaţiei în vigoare, fiind compatibile cu cele din ţară şi din Uniunea Europeană.
Procesul didactic de pregătire profesională se desfăşoară pe baza structurii anului universitar
elaborat la nivelul facultăţii, avizat de Consiliul acesteia şi aprobat de Senatul Universităţii.
Conţinutul procesului de învăţământ este structurat pe discipline: fundamentale, din domeniul
de licenţă, din domeniul specializării, la alegerea facultăţii, complementare, facultative, prevăzute ca
fiind obligatorii, opţionale sau liber alese, dar şi stagii de practică. Conţinutul şi structura fiecărei
discipline în parte sunt prevăzute în fişa disciplinei conform standardelor ARACIS.
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău, are propria politică de
recrutare şi admitere a studenţilor, pe care o aplică în mod transparent şi riguros, respectând în primul
rând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor. Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele
candidatului şi nu se aplică nici un fel de criterii discriminatorii.
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Informaţiile privind admiterea şi parcurgerea programului de studii dorit, sunt popularizate
prin diverse materiale: Regulamentul de organizare și desfășurarea a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă şi masterat al FŞMSS din Bacău, postere, anunţuri, site-ul de prezentare al
facultăţii, acţiuni organizate special pentru popularizare etc.
Cuantumul anual al taxelor de studii este stabilit conform Regulamentului pentru stabilirea
taxelor de studii al FŞMSS, este propus de către Compartimentul pentru Învățământ cu frecvență redusă,
avizat în Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului IDIFR, fiind apoi aprobat de Consiliul de
administraţie a universităţii şi validat de către Senatul Universităţii.
Taxele de studii pot fi modificate anual dacă este cazul. Taxele trebuie să asigure finanţarea
tuturor cheltuielilor necesare elaborării, editării, multiplicării şi transmiterii materialelor didactice,
întreţinerii şi dezvoltării bazei materiale precum şi retribuirii tuturor activităţilor didactice susţinute de
coordonatorii de disciplină şi tutori, angajaţi în sistemul IFR.
Cursanţii pot achita taxa anuală în patru tranşe conform actului adiţional la contractul de studii.
Învăţământul cu frecvenţă redusă respectă curriculum-ul de la învăţământul cu frecvenţă, pe
durata tuturor anilor de studiu. Cursurile organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
corespund cerinţelor sistemului de credite transferabile ECTS. În urma absolvirii formei de învăţământ
IFR, absolvenţii vor primi diplome având acelaşi statut ca şi cele obţinute urmând programe similare,
desfăşurate la învăţământul cu frecvenţă.
Examinarea studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se face după
aceleaşi criterii şi standarde ca şi pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă. Susţinerea
examenelor şi a altor forme de verificare finale, este condiţionată de participarea şi obţinerea unui
punctaj minimal la activităţile asistate, specificate în fişele fiecărei discipline.
Cursantul (studentul) care a obţinut note de promovare şi creditele pentru fiecare disciplină din
planul de învăţământ al programului de studii parcurs, se poate înscrie la examenul de licenţă, organizat
conform reglementărilor legale în vigoare. Examenul de licenţă se susţine în aceleaşi condiţii ca şi
examenul de licenţă de la cursurile cu frecvenţă.

Scurt istoric
1964 - Înfiinţarea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în
cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău.
1976-1983 - Specializarea Educaţie Fizică a funcţionat în
cadrul secţiei cu acelaşi nume din cadrul Institutului de
Învăţământ superior.
1990 - Secţia Educaţie Fizică şi-a reluat activitatea în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe
1996 - Este înfiinţată Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
cu specializările: Educaţie Fizică şi Sport şi Kinetoterapie.
2005 - Schimbarea denumirii facultă ţii şi sistemul de
învăţământ se modifică ca urmare a procesului de la
Bologna.
Începând din luna august 2005, Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport din Bacău şi-a schimbat denumirea în
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.
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Baza didactică şi de cercetare
Săli de curs/seminarii/laboratoare didactice şi
laboratoare de cercetare
Bază terapeutică în domeniul kinetoterapiei
Bibliotecă cu peste 40 mii de titluri de carte şi
publicaţii ştiinţifice

Baza didactică şi de cercetare
Bază sportivă în aer liber: terenuri de handbal,
baschet, tenis de câmp, minifotbal, atletism
Baza de practică Vatra Dornei
Săli de sport: sala de gimnastică, de tenis de
masă, fitness, jocuri
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Baza didactică şi de cercetare
Pe baza protocoalelor de colaborare cu alte
instituţii, activităţile practice cu studenţii se
desfăşoară în Bazinul Olimpic, Sala de Atletism,
Sala Sporturilor, Spitalul Judeţean Bacău,
Centrul de zi „Betania” Centrul de reeducare
neuro-motorie „Daniel”, Şcoala specială etc.

Colaborări internaţionale cu:
8 acorduri bilaterale de cooperare academică
cu universităţi şi alte organisme din străinătate
 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport din Chişinău, Republica Moldova
 Universitatea din Ljubljana, Slovenia
 Universitatea din Niş, Serbia
 CREAL Limoges, Franţa
 Centrul de Nataţie Poitevin, Poitiers, Franţa
 IFE ADERE, Paris, Franţa
 ENPHE - Reţeaua Europeană de Învăţământ
Superior de Kinetoterapie
 ENOTHE - Reţeaua Europeană de Învăţământ
Superior de Terapie Ocupaţională
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Colaborări internaţionale cu:
10 acorduri bilaterale cu universităţi din străinătate
în cadrul programului ERASMUS











ERASMUS

Academia de Educaţie Fizică din Wroclaw - Polonia
Universitatea din Poitiers - Franţa
Universitatea din Limoges – Franţa
Universitatea Joseph Fourier din Grenoble - Franta
Universitatea din Sevilla - Spania
Universitatea Miguel Hernandez din Elche - Spania
Universitatea din Zaragoza - Spania
Universitatea Comenius din Bratislava – Slovacia
Universitatea din Zagreb – Croaţia
Universitatea din Oulu - Finlanda

FRANŢA, OLANDA, SPANIA, POLONIA, CROAŢIA,
BULGARIA, SLOVACIA, FINLANDA

ESTE CARIERA TA ÎN JOC !

ALEGE-ŢI VIITORUL !
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