UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
DEPARTAMENTUL DE TEORIE ȘI METODICĂ A ACTIVITĂȚILOR MOTRICE
Postul scos la concurs Lector, Poz. 36
Disciplina(ele) postului Teoria și practica în educație fizică și sport; Educație fizică I.
Domeniul ştiinţific Știința Sportului și Educației Fizice

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar/Şef lucrări/CS III
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 456 , din 03.VI.2019

Candidat: STĂNCESCU CAMELIA SIMONA, Data naşterii: 04.11.1978
Funcţia actuală: Asistent universitar doctor
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 Naţională de
Educaţie Fizică şi Sport,
Bucureşti

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică
şi Sport

1997-2001

Educaţie Fizică
şi Sport

2007-2009

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică şi
Sport

2011-2015

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

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

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Educaţie Fizică
Craiova
şi Sport
5. Realizările profesional-ştiinţifice

Perioada
2002-2004

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Preparator universitar

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Rezultatele mele științifice au fost prezentate în cadrul
diferitelor evenimente și manifestări de prestigiu,
cercetările având un profund caracter interdisciplinar,
problematica abordată vizând atât educația fizică în rândul
studenților dar și sportul de performanță și sportul pentru
toți.
Cercetările mele s-au materializat prin publicarea
articolelor și studiilor în reviste indexate în baze de date
internaţionale (BDI) sau prezentate la congrese naţionale şi
internaţionale, dintre care amintesc SGEM International
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science
and Arts (Bulgaria), International Conference : Physical
Education, Sport And Health Pitesti, International
Conference „ Physical exercises a complex and modern
way to promote healthy living”, University of Craiova,
“Science, Movement and Health”, Constanţa, etc.
În anul 2016, am publicat în calitate de autor
principal
lucrarea
intitulată
”IMPACTUL
ACTIVITĂŢILOR
SPORTIVE
ASUPRA
UNOR
TRĂSĂTURI
DE
PERSONALITATE
A
STUDENŢILOR” o cercetare complexă, desfăşurată de-a
lungul a trei ani, ce avut ca obiectiv determinarea
impactului activităţilor motrice asupra unor trăsături de
personalitate a studenţilor din cadrul facultăţilor de
neprofil, în speţă asupra celor ce studiază Ştiinţele Juridice.
Cercetarea a constituit o noutate în domeniul nostru prin
identificarea rolului competiţiei asupra formării viitorilor
jurişti atât din punct de vedere fizic cât şi psihic şi
funcţional. Sublinierea efectelor pozitive pe care
practicarea constantă a exerciţiului fizic dar şi participarea
la competiţii sportive de masă le au asupra trăsăturilor de
caracter ale personalităţii studenţilor, cu deosebire asupra
stimei de sine şi în sine, reprezintă un demers orientat către
motivarea unui număr cât mai mare de studenţi în a
reevalua atitudinea faţă de mişcare şi de valorile intrinsece
pe care aceasta le promovează.
Rezultatele bune din cadrul probelor şi testelor efectuate au
fost susţinute şi de cele în plan performanţial, echipa
reprezentativă a Facultăţii de Drept din Craiova încheind
competiţia Hexagonul Facultăţilor de Drept primele locuri
în perioada 2004-2019.
În societăţile moderne, sportul este din ce în ce mai
important, în condiţiile în care tot mai mulţi oameni îl
practică, viitorii jurişti din Craiova având ca şi modele
marile centre universitare din lume care pun un mare
accent pe activităţile sportive extracurriculare.

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

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

În cei 16 ani de activitate în învăţământul superior am
derulat activităţi cu caracter didactic, disciplina Educație
Fizică fiind una ce stimulează studenții să participe activ la
ore și să dezvolte relații interumane în cadrul echipelor de
lucru.
De asemenea, am participat alături de studenţii coordonaţi
de mine la diferite concursuri şi competiţii sportive
studenţeşti, clasându-ne de multe ori pe podium și
câștigând de nenumărate ori locul I în cadrul competiției
”Hexagonul Facultăţilor de Drept”.
Evaluarea activităţii mele de către studenţi şi de către
directorul de departament a confirmat competenţele mele
didactice, în ultimii ani calificativul primit fiind “foarte
bine”.
Pe latura didactică şi de cercetare am dezvoltat relaţii de
colaborare cu cadre didactice din alte centre universitare
din ţară (UNEFS
Bucureşti, Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, Universitatea din Piteşti,
Universitatea “Ovidius” din Constanţa, etc.), obţinând
aprecieri din partea unor prestigioşi profesori.
Pe parcursul activităţii mele am participat la implementarea
anumitor proiecte educaţionale sau de voluntariat, acestea
fiind finalizate cu succes, cu îndeplinirea obiectivelor
asumate.

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

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

Nr.
realizări
candidat

10

20

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

