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I. MOTIVAREA ŞI LEGALITATEA CANDITATURII

Subsemnata, Stan Elena Amelia, consider că îndeplinesc condiţiile legale pentru depunerea
canditurii la ocuparea poziţiei de director de departament deoarece, după cum rezultă din CV, am 
gradul didactic de conferenţiar universitar, sunt doctor în educaţie fizică şi sport, nu am nici un 
conflict de interese şi am experienţă în activităţi de conducere. 

Consider că obiectivul esenţial al acestui plan managerial este de a contribui la dezvoltarea 
cadrului general necesar pentru aplicarea prevederilor legii nr.1/2011, din Legea educaţiei naţionale, 
în condiţii de profesionalism managerial, colaborare şi colegialitate, astfel încât acesta să poată fi 
asociat, din punct de vedere al activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, obiectivelor strategice 
ale Universităţii Româno-Americane din Bucureşti. 

În definirea planului managerial şi în conturarea obiectivelor acestuia m-am axat pe 
respectarea legislaţiei la zi în materie de învăţământ superior, pe cele mai bune practici existente în 
universitate, precum şi pe evoluţia programelor de studii de licenţă şi dezvoltarea ulterioară a celor 
de masterat. 

Facultatea de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie are un profil distinct în cadrul 
Universităţii Româno-Americane din Bucureşti şi este formată dintr-un colectiv restrâns de cadre 
didactice care prezintă înaltă experienţă didactică şi ştiinţifică, şi care s-au remarcat permanent în 
toată activitatea lor printr-un înalt profesionalism şi dedicarea pentru realizarea atribuţiilor ce le 
revin. Colectivul departamentului a fost şi este permanent implicat în activităţi de cercetare cu 
recunoaştere pe plan naţional şi internaţional, ca şi în activităţi didactice specifice, fiind în 
permanenţă preocupat de realizarea unui transfer real de cunoştinţe şi valori pozitive către studenţi. 

A vând în vedere aceste aspecte, precum şi complexitatea situaţiei actuale, subsemnata, Stan 
Elena Amelia, am luat decizia de a candida la postul de director de departament, considerând că pot 
contribui la dezvoltarea tradiţiei de profesionalism a departamentului şi la îmbunătăţirea activităţilor 
noastre pe viitor. 

1 








