FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Educație Fizică și Sport – ICEFS

DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE
Datele de autentificare unitate de cercetare (institut, centru, laborator sau colectiv de cercetare)
Denumirea: Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Domeniul Educație Fizică și Sport ICEFS
Director general/Director: Conf. dr. Ciocoi-Pop Dumitru Rareș
Adresa: Strada Pandurilor nr 7, 400376 Cluj-Napoca, România
Telefon, fax, pagina web, e-mail: +40 264 405 367, 0264 420 709/ +40 264 420 709;
cercetare_efs@yahoo.com
Starea unităţi de cercetare
1. Misiunea ştiinţifică a unităţii de cercetare şi direcțiile de cercetare definitorii. Rezultate de
excelenţă în îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice asumate (maximum 2.000 caractere):




Dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei fizice și sportului prin abordarea
interdisciplinară şi multidisciplinară a acestora.
Elaborarea unor strategii integrate pentru profilaxia unor afecţiuni degenerative prin practicarea
adecvată a exerciţiilor fizice şi integrare socială prin mijloacele specifice activităților motrice a
persoanelor cu probleme de sănătate provenite în urma unui stil de viaţă defectuos.
Promovarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu centre de cercetare de la unități de cercetare similare
din ţară şi străinătate.
2.

Modul de valorificare a rezultatelor obţinute prin programul de cercetare şi gradul de recunoaştere
a acestora (maximum 1.000 caractere):








3.

9 articole publicate în reviste științifice cotate ISI (2008-2012).
5 articole publicate în proceedings-urile unor conferințe științifice internaționale cotate ISI
(2008-2012).
2 proiecte de cercetare naționale (2008-1012).
Reprezentări în organizații profesionale internaționale.
Un membru în colective editoriale internaționale.
Un referent în colective editoriale internaționale.
Participări ca membrii în comitete de organizare a unor conferințe internaționale.

Personalul de cercetare, pe grade didactice şi de cercetare (CS-CS1 sau echivalent cadru didactic):

Conf. dr. Rareș D. Ciocoi-Pop
Prof. dr. Mircea Alexei
Prof. dr. Emilia Grosu
Prof. dr. Alexandru Virgil Voicu
Prof. dr. Vasile Bogdan
Conf. dr. Iosif Șandor
Conf. dr. Șerban Doboși
Conf. dr. Alin Baciu
Conf. dr. Iuliana Boroș-Balint
Lect. dr. Marius Crăciun
Lect. dr. Nicolae Horațiu Pop
Asist. dr. Anca Vădan

Asist. dr. Agnes Ugron
Asist. cercetare dr. Grațiela-Flavia Deak
Asist. cercetare drd. Adrian Pătrașcu

