UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
DEPARTAMENTUL DE TEORIE ȘI METODICĂ A ACTIVITĂȚILOR MOTRICE
Postul scos la concurs Lector, Poz. 45
Disciplina(ele) postului: Teoria și practica în sporturi de apă - înot, Aplicații practice
discipline sportive de apă - înot, Aplicații de înot terapeutic, Fundamentele științifice ale
jocurilor sportive-volei
Domeniul ştiinţific Educație Fizică și Sport

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar/Şef lucrări/CS III
publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, nr. 1647 din 24 noiembrie 2017

Candidat: LICĂ LAURENŢIU, Data naşterii: 11.02.1980
Funcţia actuală: Cadru asociat (plata cu ora)
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea
din Craiova,
Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport
2. Universitatea
din Craiova,
Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea
din
Piteşti,
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică
şi Sport

1998-2002

Educaţie Fizică
şi Sport

2006-2008

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică şi
Sport

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
-

2013-2017

Titlul acordat
Licenţiat în
Educaţie Fizică
şi Sport
Master în
“Sport şi
management în
sport”

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
Educaţie Fizică
şi Sport

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Educaţie Fizică
Craiova
şi Sport

Perioada
2015-2017

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Cadru asociat (plata cu
ora)

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Activând ca jucător de volei încă din anul 1998 la echipe
din prima ligă românească şi la echipe de top din Franţa în
ultimii 8 ani, am observat diferenţe mari de abordare a
strategiei pregătirii fizice de către antrenorii cu care am
lucrat. Astfel, teza de doctorat susţinută în anul 2017 a
reușit să evidențieze o serie de aspecte complexe ale
pregătirii fizice la nivelul voleibaliștilor seniori de elită.
Originalitatea temei abordate ne-a determinat să utilizăm
mijloace moderne de investigație științifică la cel mai înalt
nivel al performanței în voleiul masculin românesc,
contribuind astfel la îmbogățireacercetării din domeniul
Știința Sportului și a Educației Fizice. O contribuție
deosebită a constituit-o elaborarea programelor de lucru,
acestea fiind structurate ca urmare a evaluărilor complexe
Relevanţa şi impactul
de laborator, motrice și tehnico-tactice. De remarcat faptul
rezultatelor ştiinţifice ale
că în România este pentru prima dată când tensiomiografia
candidatului
s-a utilizeat la voleibaliști ca metodă de investigație a
funcției musculare și de obiectivizare concretă a procesului
de antrenament. Rezultatele înregistrate de către echipa de
volei masculin a SCMU Craiova în anul competițional
2015-2016 certifică valoarea cercetării noastre.
De asemenea, cercetările mele din ultima perioadă s-au
realizat în echipe interdisciplinare, abordând noţiuni
referitoare la educaţia fizică şi sportul de performanţă.
Am publicat un număr de 15 articole/studii, în
reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal sau la
diverse conferinţe ştiinţifice;
Din 2014 sunt membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din
România.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Întreaga activitate profesională pe care am desfăşurat-o s-a
axat în sfera sportului de performanţă, activând ca jucător
de volei încă din anul 1998 la echipe din prima ligă
românească şi la echipe de top din Franţa în ultimii 8 ani,
În ultimii ani am activat ca şi cadru didactic asociat (plata
cu ora) în cadrul Departamentului de Teorie şi Metodică a
Activităţilor Motrice a Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport.
Preocuparea principală s-a îndreptat către
actualizarea constantă a conținutului predării, în abordarea
interdisciplinară dar și în fundamentarea științifică și
raportarea la date concludente pentru susținerea ideilor
emise. Am încercat să îmbin în modul cel mai armonios
activitatea didactică, educativă, sportivă, cu activitatea de
cercetare științifică pentru a putea îndeplini în condiții bune
îndatoririle de cadru didactic universitar. Am beneficiat de
experiența și competența unor adevărați specialiști în
domeniu din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport
din Craiova care m-au sprijinit, îndrumat, încurajat. În
general, în activitatea depusă am urmărit ca pe baza unei
sistematizări riguroase să răspund cât mai bine problemelor
de bază ale instruirii, insistând asupra aspectelor metodice
și a particularităților predării diferitelor procedee de înot,
ținând seama de tendințele de programare și modelare a
instruirii.
De asemenea, am experiență didactică și prin predarea unor
ore de lucrări practice la nivelul copiilor din cadrul
Clubului Sportiv ”Fabricii de Volei” înființat de
aproximativ 3 ani în orașul Craiova.
Membru fondator şi vicepreşedintele Asociaţiei Club
Sportiv „Fabrica de Volei”
2016 – Absolvent al cursului MANAGER PROIECT, Cod
COR – 2421.0.1

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit.

Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

15

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura candidatului
Lică Laurenţiu

