UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
DEPARTAMENTUL DE TEORIE ȘI METODICĂ A ACTIVITĂȚILOR MOTRICE
Postul scos la concurs Lector, Poz. 46
Disciplina(ele) postului: Teoria și practica în ramuri sportive-tenis de masă; Metodica
antrenamentului pe ramură de sport-tenis de masă; Evaluare motrică și somato-funcțională;
Activități motrice de timp liber-badminton; Teorie și practică în sportul de înaltă performanțăatletism.
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 nr. 456 , din 03.V.2019

Candidat: DIACONESCU DRAGOȘ, Data naşterii: 08.02.1978
Funcţia actuală: Asistent dr.
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
Pitești,
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică
şi Sport

1997-2001

Educaţie Fizică
şi Sport

2005-2007

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică şi
Sport

2009-2015

Titlul acordat
Licenţiat în
Educaţie Fizică
şi Sport
Master în
“Sport şi
calitatea vietii”
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
2003-2005

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Preparator universitar

Ca urmare a constantei colaborări cu colegii din învățământul
preuniversitar, am fost prezent la o serie de manifestări științifice
organizate de către aceștia, dintre care amintesc:
• Invitat din partea Facultății de Educație Fizică și Sport
Craiova la Centrul Pedagogic, Educație Fizică –
gimnaziu III, organizat la Școala Nr. 32 “Al.
Macedonski”, Craiova, 17 noiembrie 2007.
• Invitat la deschiderea lucrărilor pe secțiuni la
Simpozionul International “Educație prin mișcare”
Ediția I, Craiova, 10 mai 2008.
• Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educație Fizică și
Sport Craiova, Gimnaziul III, organizat la Școala Nr.
21 “Gheorghe Țițeica”, cu tema: “Mijloacele de
învățare a elementelor tehnice din gimnastică, la
clasele I-IV”, 28 martie 2009.
• Invitat din partea Facultății de Educație Fizică și Sport
Craiova la Cercul Pedagogic, Educație Fizică și Sport
– Gimnaziu I, Școala Nr. 24 “Sf. Gheorghe”, cu tema:
“Educație prin mișcare”, Craiova, 16 mai 2009.
Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

• Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România;
Teza de doctorat a urmărit identificarea pe cale experimentală a
celor mai eficiente strategii didactice de îmbunătățire a pregătirii
fizice în antrenamentul sportiv la tenis de masă la nivelul celei
de-a doua faze formative.
Tenisul de masă este o disciplină sportivă accesibilă şi pretabilă
practicării performanţiale sau la nivelul sportului pentru toţi.
Indiferent sub ce formă este practicat este necesară în faza de
început rezolvarea problemelor legate de două specte: învăţarea
corectă a tehnicii procedeelor tehnice de bază în tenisul de masă
cel puţin până la însuşirea tehnicii mecanismului de bază şi
dezvoltarea calităţilor motrice în formele specifice tenisului de
masă, în măsură să asigure suportul execuţiilor tehnice şi cel
combinaţiilor tehnico-tactice. Îmbunătăţirea continuă a activităţii
în cadrul antrenamentului sportiv nu este un concept nou. În
condiţiile creşterii permanente a competitivităţii şi a
performanţelor sportive, precum şi a exigentelor societăţii
moderne, dezideratul exprimat anterior îşi dovedeşte
actualitatea, necesitatea şi importanţa. Fiecare dintre
componentele antrenamentului sportiv şi toate ca sistem trebuie
îmbunătăţite pentru a se creia premisele unor performanţe de
valoare.

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

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de cercetaredezvoltare

 În perioada desfășurării activității de antrenor de tenis de
masă la C.S.Ș. U. Craiova am obținut rezultate deosebite în
competițiile sportive respective: în cadrul Campionatelor
Naționale la categoriile de Copii și Juniori III am obținut o
medalie de aur, două de argint și patru medalii de bronz.
 Ca urmare a activității de antrenament desfășurată cu
cadeții la C.S.Ș. U. Craiova, am promovat 2 sportivi la
Lotul Național de Cadeți, iar unul dintre ei (Glogogeanu
Alex) a participat la Campionatele Europene de Juniori
Ediția 2003.
 Concurent la Festivalul Sport Fest Bogazici, organizat de
Universitatea Bogazici din orașul Istanbul din Turcia, unde
am obținut medalii de aur și argint la edițiile din anii 2005 –
2018.
De asemenea, am fost unul dintre organizatorii
Campionatului National Universitar de Tenid de Masă
(2017, 2019), coordonând alături de alți colegi, studenții
Universității din Craiova în obținerea unor performanțe
remarcabile.
Organizator de competiţii sportive 2002-2019;

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

12

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului
Diaconescu Dragoș

