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1.

SCOP
Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a DEPARTAMENTULUI PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) stabileşte modul în care este constituit și
funcționează departamentul, ca structură didactică din cadrul Universității Naționale de Educație
fizică și Sport din București și definește activitățile, atribuțiile conducerii și a membrilor săi.
Art. 2. Scopul prezentului regulament este de a:
- reglementa organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic din UNEFS;
- stabili statul și atribuțiile departamentului;
- asigura evidența documentației adecvate derulării activității specifice.

2. DOMENIU DE APLICARE
Art. 3. Regulamentul se aplică în cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport
din București, pentru organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Art. 4. Regulamentul a fost întocmit în baza următoarelor acte normative de referinţă:
− Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
− Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
− Legea 97/2006, privind asigurarea calității în educație
− Metodologia ARACIS de evaluare a calității,
− Carta UNEFS, adoptată în şedinţa de Senat din 25.10.2017
− Legea nr.128/1997, Statutul Personalului Didactic
− OM nr.4356/11.07.1996 privind Regulamentul de organizare si Funcționare a DPPD
− OM nr.3666/4.04.1997, privind înființarea DPPD la UNEFS București
− OM nr. 4316/03.06.2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în
vederea certificării pentru profesia didactică prin DPPD
− O.M. nr. 3850/02.05.2017, privind Metodologia cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică
− O.M. nr. 4218/25.07.2017, privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică
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4. DEFINIȚII
Art. 5. În cadrul prezentului Regulament sunt utilizați termeni, al căror sens este următorul:
− Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea
şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de studii/specialitate;
− Consiliul departamentului ajută directorul de departament în realizarea managementului
și a conducerii operative a departamentului.
Definițiile termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul prezentului regulament sunt în
conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și
completările ulterioare.
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
5.1. Dispoziții generale
Art. 6. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din UNEFS se organizează şi
funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările
și completările ulterioare şi ale Cartei Universitare.
Art. 7. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din UNEFS se află în subordinea
Consiliului Facultății, a Consiliului de Administrație și a Senatului Universitar, conform
organigramei și deciziei Senatului.
Art. 8. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din UNEFS urmăreşte
implementarea strategiilor şi politicilor adoptate, în acord cu viziunea, misiunea şi politica
Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.
5.2. Structura departamentului
Art. 9. Departamentul este format în general din cadre didactice cu atribuții în predarea
disciplinelor din planurile de învățământ ale Programelor de formare psihopedagogică (nivel I și
II), al Facultății de Educație Fizică și Sport și al Facultății de Kinetoterapie. Conform
competențelor, cadrele didactice ale departamentului sunt implicate în activități didactice și la
alte programe de studii din cadrul UNEFS.
5.3. Conducerea departamentului
Art. 10. Conducerea departamentului este asigurată de Consiliul departamentului, alcătuit din
directorul de departament, 2 membri și un secretar.
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5.4. Atribuțiile Consiliului departamentului
Art. 11. Consiliul departamentului susţine activitatea directorului de departament prin
exercitarea următoarelor competenţe:
− face propuneri pentru conţinutul planurilor şi programelor de învǎţǎmânt;
− avizeazǎ programele analitice propuse de titularii disciplinelor;
− stabileşte titularii disciplinelor dupǎ funcţii didactice, criterii valorice, competenţe şi
nivel de responsabilitate;
− stabileşte modalitǎţile de evaluare a studenţilor, în acord cu normele generale
stabilite de Consiliul facultǎţii;
− propune şi motivează scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare şi
stabileşte conţinutul şi tematica probelor de concurs. Propunerile sunt supuse succesiv aprobării
Consiliului facultăţii şi Senatului;
− asigurǎ condiţiile necesare realizǎrii planului de învăţământ şi programelor de studii
de la disciplinele aferente;
− avizează statul de funcţii şi personal didactic;
− întocmește planul anual de activitate al departamentului;
− propune recompense sau sancţiuni pentru corpul profesoral şi cercetǎtorii din
departament;
− propune cadrele didactice asociate, recomandǎ profesorii universitari consultanţi şi
avizeazǎ cererile de prelungirea activitǎţii peste vârsta de pensionare;
− coordoneazǎ activitatea de cercetare din departament şi organizeazǎ manifestǎri
ştiinţifice specifice;
− utilizeazǎ resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, cu respectarea legii;
− elaborează planul editorial al departamentului şi propune programul de elaborare a
materialelor didactice (cursuri, îndrumare, lucrǎri practice, suporturi de curs, note de curs, filme
metodice etc.), spre a fi avizat de Consiliul facultǎţii;
− poate organiza centre sau laboratoare de cercetare, centre de performanţă sportivă
sau de consultanţă în motricitatea umană, care să funcţioneze ca unităţi de venituri şi cheltuieli,
în cadrul universităţii;
− emite, pe baza votului majoritar, hotărâri ce vizeazǎ perimetrul/domeniul său de
competenţǎ. Orice hotǎrâre care depǎşeşte sfera competenţelor sale este nulǎ de drept şi de fapt.
Hotǎrârile adoptate de departament pot fi analizate, discutate şi, dupǎ caz, anulate de Consiliul
facultăţii sau de Senatul universitar, atunci când se încalcǎ limitele competenţelor proprii sau nu
au temei legal.
− întocmește planurile anuale de activitate ale departamentului.
5.5. Atribuțiile directorului de departament
Art.12. La nivelul departamentului, funcţia de conducere este cea de director de departament care
are următoarele atribuții:
Pagină 6 din 8

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI

Universitatea Națională de
Educație Fizică și Sport din
București
Prorectorat

FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI

EDIȚIA: 1
REVIZIA: 0

PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC

COD UNEFS – R - 043

APROBAT DE SENAT
DATA: 28.01.2019

−
realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului, ajutat de
Consiliul departamentului;
− răspunde de realizarea activităţilor din planurile de învăţământ, de managementul
cercetării şi al calităţii în departament, precum şi de managementul financiar al departamentului;
− răspunde de evaluarea periodică, formarea şi motivarea personalului didactic;
− elaborează statul de funcţii pe care îl supune spre dezbatere și aprobării succesive
Consiliului departamentului şi Consiliului facultăţii;
− elaborează fişele individuale ale posturilor împreună cu fiecare cadru didactic,
respectând normativele în vigoare;
− coordonează şi supraveghează buna funcţionare a tuturor activităţilor didactice şi
ştiinţifice desfăşurate în cadrul departamentului;
− face propuneri pentru comisiile de concurs, în vederea ocupării posturilor didactice
vacante şi stabileşte conţinutul şi tematica probelor de concurs. Propunerile sunt supuse succesiv
aprobării Consiliului departamentului, Consiliului facultăţii şi Senatului;
− răspunde în faţa Senatului universitar de buna desfăşurare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară
şi a legislaţiei în vigoare;
− evalueazǎ şi face propuneri pentru evidenţierea cadrelor didactice şi de cercetare din
departament;
− prezidează şedinţele de departament;
− reprezintă departamentul în Consiliul facultăţii.
− asigură conducerea și reprezentarea Departamentului în raporturile ierarhice din
Universitate și în relațiile în afara Universității, cu aprobarea Rectorului;
− asigură aplicarea hotărârilor conducerii UNEFS, ale Senatului UNEFS și ale
Consiliului FEFS.
5.6. Atribuțiile membrilor departamentului
Art. 13. Atribuțiile membrilor departamentului sunt următoarele:
− realizează activităţile din planurile de învăţământ și din planul de cercetare al
departamentului;
− întocmesc autoevaluarea periodică;
− elaborează fişele disciplinelor predate, în conformitate planul de învățământ și
normarea din statul de funcții;
− desfășoară activități didactice, ştiinţifice, precum și alte activități, în conformitate cu
fișa postului;
− îndeplinesc alte atribuții stabilite de către Consiliul facultății, Senatul UNEFS sau
Consiliul de administrație;
− membrii departamentului se întâlnesc în ședințe lunare sau ori de câte ori este
necesar.
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Art. 14. Modul de constituire, divizare, comasare sau desfiinţare şi modul de organizare şi
funcţionare a departamentului se reglementează prin hotărâri ale Senatului, la propunerea
rectorului.
6. RESPONSABILITĂȚI

Senatul
Universității

Rectorul
Universității

- aprobă
Regulamentul;
- aprobă
revizuirea
Regulamentului

- aprobă
Regulamentul;
- impune
aplicarea
Regulamentului

Prorector
- verifică,
modifică,
avizează
Regulamentul;
- monitorizează
aplicarea
Regulamentului

Reprezentant
CEAC
- elaborează
verifică
Regulamentul

Responsabil
proces
- întocmește,
difuzează,
modifică,
retrage
Regulamentul

Decan /
Director
Departament
- aplică
Regulamentul

7. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul regulament întră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobat
de către Senatul UNEFS, respectiv 29.01.2019.

8. LISTA DE DIFUZARE
1. Rectorat
2. Prorectorat
3. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
4. Facultatea de Kinetoterapie
5. Școala Doctorală
6. Secretariatul Universităţii
7. Direcţia Generală Administrativă
8. Direcţia Financiar - Contabilitate
9. Direcţia Resurse Umane
10. Oficiul Juridic
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