UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ȘI MEDICINĂ SPORTIVĂ
Postul scos la concurs Lector universitar, Poz. 26
Disciplina(ele) postului : Metode de evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecțiuni
reumatologice; Kinetoprofilaxie; Biomecanica; Etică și integritate academică; Kinesiologie.
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. 368 , din 06.05.2021

Candidat:
asist. Univ.dr. Ionescu Gheorghe,, Data naşterii: 04.07.1980
Funcţia actuală : asist.univ.dr
Instituţia: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova
2.

Universitatea din Craiova,
Master
”Traumatologie
recuperare în sport”

și

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

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Educaţie Fizică
şi Sport
Educaţie Fizică
şi Sport

1999-2003

Licentiat in
kinetoterapie
Diplomă de
master

Domeniul

Perioada

Educaţie Fizică şi
Sport

2004-2006

2009-2014

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.

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Cărțile și articolele publicate
sunt relevante pentru
domeniul de activitate în Știința sportului și educației
fizice, respectând standardele și cerințele academice.

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

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

Teza de doctorat a vizat identificarea şi utilizarea unor noi
tehnici în evaluarea mersului cu implicaţii directe în
optimizarea recuperării postraumatice a membrului inferior
la sportivi. În sport şi kinetoterapie numărul şi
complexitatea metodelor de evaluare au crescut dramatic,
cu integrarea unor tehnici de investigare interdisciplinară
non-invazivă (plăci de presiune şi de forţă, sisteme de
înregistrare şi analiză a mişcării, sisteme computaţionale
pentru modelarea mişcării virtuale). Prin aceasta,
activitatea specialiştilor devine mai complexă, rata de
succes în evaluarea, recuperarea traumatismelor dar şi în
îmbunătăţirea performanţei sportive nefiind direct
proporţională doar cu experienţa acumulată, ci şi cu
lărgirea bazei de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi şi
competenţe interdisciplinare. Astfel creşterea relevanţei şi
compatibilităţii cunoştinţelor în raport cu schimbările
induse de o societate a cunoaşterii reprezintă priorităţi
actuale atât în România cât şi în Uniunea Europeană.
O parte a cercetărilor efectuate au fost publicate în cadrul
unor reviste indexate BDI sau prezentate în cadrul unor
conferințe internaționale de prestigiu, desfășurate atât în
România cât și pe plan international.
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 dar
şi la creşterea interesului pentru studiul individual şi lucrul
în echipă.
M-am preocupat mereu de perfecţionarea sistemelor de
acţionare în cadrul orelor practice cu studenţii în vederea
pregătirii acestora pentru activitatea lor profesională,
feedback-ul acestora regăsindu-se în cadrul fișelor de
evaluare.
De asemenea, am făcut parte din echipa de organizare a
unor activități extracurriculare, sportive și de cercetare,
dintre care amintesc:
- competiţia de fotbal “In memoriam G. Călinescu” 20132016;
- competiţia studențească de schi alpin “In memoriam G.
Călinescu” 2013-2016.

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Proiectele de cercetare-dezvoltare reprezintă o componentă
esenţială pentru activitatea Facultatății de Educație Fizică
și Sport, implicarea mea în cadrul activităților proiectelor
fiind următoarea:
- 2020-2022 – Expert Proiect ROSE RESPORT,
AG_365
- 2019-2021 – Expert Proiect ROSE ”ȘI TU POȚI FI
CAMPION!”, AG_232;
- 2011-2013 - Membru în echipa de cercetare a
proiectului European LLP-LdVToI-2011-RO-008
grant “A Web-based E-Training Platform for
Extended Human Motion Investigation în
Orthopaedics”.
Am făcut parte din comitetul de organizare a
Conferinţei Științifice Internaţionale “Physical exercise- a
modern and complex way to promote healthy living”,
Universitatea din Craiova, 2014-2018.

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

19

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

