
Conf. dr. Iconomescu Teodora Mihaela 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR 

SOCIO-ECONOMICE 

 

Domeniile de competență, datorate unei pregătiri universitare şi experienței obținute în 

cadrul cercetării științifice cu caracter inovativ şi practic derulate pe parcursul unei cariere 

didactice de 20 ani permit o abordare multidisciplinară, adaptată la complexitatea domeniilor 

abordate: educație fizică și sport și managementul sportiv. 

Teza de abilitare denumită Educația fizică și sportul în contextul schimbărilor socio-

economice, propusă pentru Domeniul doctoral Știința Sportului și Educației Fizice este 

structurată pe trei părți: Partea I Realizări științifice și profesionale, Partea a II-a Plan de 

evoluție și dezvoltare a carierei profesionale și Partea a III-a Bibliografie.  

În Partea I sunt expuse realizările științifice, profesionale și academice, îmbinate pe 

direcții tematice disciplinare și interdisciplinare, reprezentând sinteza activității academice, 

științifice și de cercetare, în etapele evoluției carierei mele universitare, împreună cu cele mai 

importante publicații, articole științifice publicate în reviste cotate WOS, BDI, cărți, granturi 

de cercetare, ca și director sau membru al echipei unor proiecte,  

Debutul carierei mele în cercetare a fost reprezentat de teza mea de doctorat, intitulată 

“Eficientizarea procesului educațional la disciplina „Educație fizică” din ciclul liceal în baza 

strategiilor didactice contemporane”, care a fost susținută în 2010, în cadrul Universității de 

Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova obținând echivalarea titlului de 

Doctor în Științe Motricității umane în România. 

Orientarea academică a dezvoltării mele în domeniul cercetării este susținută prin 

numărul de articole în rezumat sau în extenso indexate ISI, BDI sau în volumele diferitelor 

manifestări științifice, care vor fi prezentate pe larg în cadrul acestei secțiuni. 

În cadrul evoluției profesionale și științifice, pentru a-mi actualiza în permanență 

cunoștințele de specialitate de-a lungul anilor, am urmat variate cursuri de perfecționare, am 

participat la congrese și conferințe internaționale și naționale. 

Partea a II-a prezentă pe larg direcțiile de dezvoltare cu privire la cariera mea academică 

și de cercetare științifică, în funcție de experiența mea profesională și, pe de altă parte, și de 

colaborarea cu centre universitare din țară și străinătate. Aceste realizări sunt evidențiate prin 



interesul pentru abordarea multidisciplinară a educației fizice și sportului în contextul 

schimbărilor din sistemul de învățământ și managementului sportiv. 

Partea a III-a menționează cele mai importante referințe bibliografice amănunțit 

studiate pentru elaborarea și susținerea acestei teze de abilitare. 

Apreciez că rezultatele obținute până în prezent reprezintă un fundament pentru punerea 

în practică a planurilor de evoluție şi dezvoltare a carierei profesionale, științifice şi academice, 

precum şi a viitoarei calități de profesor abilitat, conducător de doctorat. 

 


