UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DEPARTAMENTUL DE TEORIE ŞI METODICĂ A ACTIVITĂŢILOR MOTRICE
Postul scos la concurs Profesor universitar, Poz. 5
Disciplina(ele) postului: Teorie și practică în ramuri ale gimnasticii – ritmică; Expresie
corporală și euritmie.
Domeniul ştiinţific ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Profesor universitar
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15.04.2020

Candidat: COSMA GERMINA-ALINA , Data naşterii: 03.08.1979
Funcţia actuală : conferențiar universitar dr. hab.
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.

Domeniul

Perioada

1.

Universitatea din Craiova

Educaţie Fizică şi
Sport

1998-2002

2.

Universitatea din Craiova

Educaţie Fizică şi
Sport

2003-2005

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Piteşti

Domeniul
Educaţie Fizică şi
Sport

Perioada
2007-2010

Titlul acordat
Licentiat în
Eeducatie fizica
si
sport,specializare
Educatie fizica
și sport
Master,
specializarea
Sport și
Management în
sport
Titlul ştiinţific
acordat
Doctor in
educatie fizica si
sport

3. Atestat de abilitare/Conducere de doctorat

Nr.
crt.

1.

Instituţia

Domeniul

Universitatea Națională de Știința Sportului
Educație Fizică și Sport,
și Educației
București
Fizice

Data
susţinerii tezei
de
abilitare/obţin
erii calităţii de
conducător de
doctorat
08.08.2018

Titlul ştiinţific
acordat/OM

Atestat de
abilitare

4. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
5. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.
1. Universitatea
din
Craiova
Facultatea de Educatie
fizica si Sport
2. Universitatea
din
Craiova
Facultatea de Educatie
fizica si Sport
3. Universitatea
din
Craiova
Facultatea de Educatie
fizica si Sport
4. Universitatea
din
Craiova
Facultatea de Educatie
fizica si Sport

Domeniul

Perioada

Educatie fizica
si sport

2003-2005

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Preparator universitar

Educatie fizica
si sport

2005-2011

Asistent universitar

Educatie fizica
si sport

2011-2016

Lector universitar

Educatie fizica
si sport

2016-prezent

Conferențiar universitar

6. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Activitatea științifică s-a concretizat prin publicarea a
peste 100 de articole dintre care 4 în reviste indexate Web of
Science cu factor de impact >0, 20 de articole în volumele
”proceedings” cu peer review ale conferințelor indexate ISI
Thomson, 67 de contribuţii in extenso de tip article sau review,
apărute în reviste indexate în baze de date internaţionale, dar și
alte contribuții științifice diseminate în reviste și conferințe
naționale și internaționale recunoscute de comunitatea
academică. Majoritatea cercetărilor noastre au vizat atât
modernizarea programelor de lucru prin introducerea unor
mijloace și metode noi de lucru precum și a unor tehnologii
moderne de evaluare și monitorizare a performanțelor subiecților
investigați.
Cercetările noastre au fost premiate la nivel național și
internațional, cumulând un număr de 6 premii naționale și 1
premiu internațional pentru articolele publicate/susținute în
cadrul anumitor manifestări științifice.
Din anul 2013, am întreprins demersuri pentru înființarea
publicației Journal of Sport and Kinetic Movement, revistă
indexată BDI pe care o coordonez și în prezent și care se
dovedește a fi un portal important de diseminare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul Știința Sportului și Educașiei Fizice.
Am recenzat de asemenea, peste 150 de articole pentru reviste
naționale și internaționale, lucrări în volumele unor conferințe
internaționale, fiind totodată membru în comitetul
științific/moderator al unor manifestări științifice internaționale
desfășurate în țară și în străinătate.
Abordarea interdisciplinară a creat cadrul dezvoltării unor
direcții de cercetare complexe cu aplicabilitate practică,
elaborarea unor algoritmi de lucru și obținerea unor performanțe
motrice în cazul sportului de performanță sau performanțe
funcționale dacă vorbim despre procesul de recuperare în care
exercițiul fizic este elementul central.
Recunoașterea și impactul rezultatelor obținute în cadrul
activității mele se reflectă prin articolele științifice publicate în
cadrul revistelor naționale și internaționale indexate în baze de
date internaționale, prin cărțile și capitole de cărți publicate în
edituri de prestigiu național și internațional, prin citări în reviste
cotate ISI și BDI, prin prezentările orale și poster la conferințele
și workshopurile internaționale dar și prin calitatea de membru
în colectivele de redacție și recenzor al revistelor și conferințelor
internaționale cotate ISI și BDI.
Pe platforma Google Scholar, articolele noastre
însumează un număr de 121 de citări în reviste indexate în baze
de date internaționale. În cadrul bazei de date Web of Science, se
regăsesc un număr de 23 de articole în calitate de autor principal
(11) și coautor (12), patru dintre acestea fiind publicate în reviste
indexate ISI cu factor de impact de 0.327, 1.07, 1.40 și 2.62. De
asemenea, în anul 2020 există 23 de citări ISI ale articolelor
publicate în perioada 2013-2020.

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

Începând cu anul 2005 am înființat și coordonat Cercul
Științific Studențesc al FEFS Craiova, inițiind studenții în arta
cercetării științifice și îndrumând o parte dintre aceștia spre
participarea cu lucrări în cadrul diferitelor manifestări științifice
studențești. În anul 2017, echipele coordonate de mine au
obținut 3 premii (premiul I, premiul al III-lea și mențiune) în
cadrul Conferinței Științifice Studențești ”Educație fizică,
performanță în sport și kinetoterapie” organizată de către
Universitatea Ovidius din Constanța.
De asemenea, Conferința Națională Studențească
”Exercițiul fizic- de la profilaxie la performanță” este un
proiect ce l-am demarat în anul 2018 cu intenția de a promova
studenții ce dovedesc interes şi aptitudini în direcţia cercetării.
Încă de la debutul carierei mele, am coordonat și echipele
universitare de dans și gimnastică aerobică, obținând
numeroase premii în cadrul campionatelor naționale
universitare precum și în festivalurile studențești, echipele
noastre câștigând an de an premii și disticții.
Activitatea mea didactică s-a desfăşurat cu
profesionalism, depunând eforturi susţinute de a-mi perfecţiona
metodele didactice şi pedagogice, descoperind astfel metode
noi de motivare a studenţilor privitor la importanţa cursurilor
de dans şi gimnastică dar şi la creşterea interesului pentru
studiul individual şi lucrul în echipă.
M-am ocupat mereu de perfecţionarea sistemelor de
acţionare în cadrul orelor practice cu studenţii în vederea
pregătirii acestora pentru activitatea didactică dar şi în sportul
de performanţă, mijloacele alese fiind orientate către o
pregătire inteligent motrică astfel încât aceştia să capete
competenţele necesare găsirii unor noi soluţii didactice în
perspectiva dezvoltării tuturor categoriilor de sport în plan
social.
Experienţa acumulată în această perioadă academică mia permis conturatrea unor direcţii de autoperfecţionare
didactică în domeniul universitar prin realizarea unui suport
modern şi interactiv al cursurilor dar şi prin crearea unui sistem
modern de evaluare a studenţilor.

Activitatea desfășurată, susținută în principal de cercetarea
științifică s-a materializat prin participarea mea în 11 proiecte de
Capacitatea candidatului de cercetare și dezvoltare, 6 dintre acestea obținute prin competiție
națională și 4 prin competiție internațională, la patru dintre
a conduce proiecte de
acestea fiind manager de proiect. Succesul acestor proiecte a
cercetare-dezvoltare
dovedit capacitatea de a lucra în echipă precum și randamentul
colaborărilor științifice interdisciplinare.

7. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- deţinerea calităţii de conducător de doctorat: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Profesor universitar/CS I, aprobate prin
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
bis/15.02.2017, potrivit art. 219, alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:

Îndeplinit

Realizări
științifice (A1)

Vizibilitate și
impact (A2)

Criteriu

Indicatori esentiali/
suma indicatorilor

Standard
minimal
profesor / CS
I / abilitare
6

Punctaj realizat

C1

I1

C2
C3

24

48p

C4

I3+I4
TOTAL
A1(I1+……+I15)
I16

65
4

185,87p
12,5p

C5
C6
C7

I27
I16….+I35
Total general

4
55
120

9p
248,2p
434,07p

14,03p

8. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

