Prezentare Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din
Arad și-a început activitatea didactică și de
cercetare în anul universitar 2005 – 2006, prin
organizarea de cursuri la programul: Educaţie
Fizică şi Sportivă, ciclul de studii universitare
de licenţă, forma de învăţământ: cu frecvenţă.
Înainte de acest an, departamentul de educaţie
fizică şi sport a funcţionat, pe rând, în cadrul
Facultăţilor de Inginerie, de Ştiinţe Economice
şi de Ştiinţe Umaniste şi Sociale.

Tot în cadrul Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport, funcţionează din anul 2014,
programul: Activităţi Motrice Curriculare şi
Extracurriculare, ciclul de studii universitare
de

masterat,

forma

de

învăţământ:

cu

frecvenţă.
De

asemenea,

absolvenţii

au

posibilitatea de a se pregăti şi obţine gradele
didactice în învăţământul preuniversitar.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
a organizat sau organizează periodic,

în

colaborare cu instituţii de profil, diverse
activităţi sportive sau de formare profesională.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Dintre

activităţile

de

cercetare

menţine relaţii de parteneriat cu numeroase

ştiinţifică la care facultatea noastră a participat

entităţi, atât publice cât şi private, din

în calitate de organizator sau partener,

municipiu şi judeţ, din ţară sau străinătate.

amintim:

Dintre

acestea

enumerăm:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (cu şcolile

SIMPOZIONUL

din subordine), Direcţia Judeţeană pentru

INTERNAŢIONAL ISREIE

Sport şi Tineret Arad, CSS Gloria Arad, CSM
Arad, Direcţia pentru protecţia copilului Arad,

La Simpozionul internaţional ISREIE,

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad, Clubul

ediţia a VIII-a, organizat de Universitatea

Sportiv Voinţa Arad, Universitatea Naţională

“Aurel Vlaicu” din Arad, în luna mai 2019, în

de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,

cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea

secţiunea "Health related physical fitness vs

de Educaţie Fizică şi Sport, Institutul Naţional

skills

related

physical

de

new perspectives

approach

Cercetare

în

Sport

din

Bucureşti,

fitness
to

–

physical

Universitatea din Piteşti, Universitatea din

fitness", au fost prezentate peste 32 de lucrări

Novi Sad – Facultatea de Educaţie Fizică şi

ştiinţifice, atât în plen cât şi în cadrul

Sport, Universitatea din Szeged – Institutul de

secţiunilor oral şi poster, de către cadrele

Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea de

didactice sau cercetătorii din ţară şi străinătate.

Sport din Tirana, Albania şi mulţi alţi
parteneri interni sau internaţionali.
În

ceea

ce

priveşte

cercetarea

științifică, de remarcat este faptul că, aceasta
constituie o prioritate în cadrul Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport, fapt demonstrat şi de
existenţa

Centrului

de

Cercetări

pentru

Activităţi Fizice, coordonat de prof.univ. dr.
Ioan Dorin Galea.

referenţilor de specialitate, sunt publicate în
revista facultăţii „ARENA – Journal of
Physical Activities” (A-JPA),

indexată

în

multiple BDI, cum ar fi: EBSCO-SportDiscus,
Index Copernicus, SCIPIO, WorldCat, etc.
Revista facultăţii, coordonată de lect.univ.dr.
Viorel Petru Ardelean, apare anual.
Lucrările
prezentate

de

în

cercetare

cadrul

ştiinţifică,

simpozionului

internaţional, sunt publicate în Proceedings of
International

Symposium

“Research

and

Education in an Innovation Era. Physical
Education and Sport Section”

NOAPTEA CERCETĂTORILOR
EUROPENI

În luna septembrie 2019, Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, Inspectoratul Şcolar
Arad, Atrium Mall şi alţi parteneri, a
organizat, în calitate de partener local, la
Lucrările
prezentate
internaţional,

de

în
după

cercetare

cadrul
ce

ştiinţifică,

simpozionului
primesc

acceptul

centrul comercial Atrium Mall, într-un mediu
prietenos

şi

într-o

atmosferă

relaxantă,

evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni,
ediţia a XIV-a.
Cercetători mici sau mari, au prezentat
o parte din munca lor către publicul larg, prin
intermediul unor experimente ştiinţifice, dar şi
prin expunerea unor aparate, metode sau
tehnologii care pot îmbunătăţi viaţa noastră
cotidiană. Toate aceste activităţi au fost
pigmentate, din oră în oră, de activităţi de
divertisment, realizate de creatorii de frumos
(muzică şi dans). Invitat la acest eveniment a
fost Sara Gheorghe, care a avut o reprezentație
specială de percuţie (marimba şi tobe).
Noaptea Cercetătorilor Europeni se
înscrie în seria evenimentelor Marie Curie

EAST MEETS WEST.

și își propune să arate publicului larg ce

FESTIVAL OF ARTS

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă
poate fi munca de cercetare.
Proiectul

se

adresează

minţilor

curioase și tinerilor care doresc să înceapă o
carieră în cercetare, oferind o mare varietate
de activităţi ştiinţifice şi educative.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în
parteneriat cu CS SEISHI BUDO Arad,
organizează,

alături

de

alte

instituţii,

evenimentul East meets West. Festival of arts.
Acest eveniment, desfăşurat în luna octombrie
2019, a cuprins activități specifice - tradiții,
artă, cultură romano-japoneză şi s-a desfăşurat
pe platoul din fața Casei de Cultură a
Sindicatelor, pe o perioadă de două zile, iar
seminarul de ju-jitsu a avut loc în sala de sport
„Mihai Botez” a Universității „Aurel Vlaicu”
din Arad. La acest seminar au fost prezenți
invitați din: Japonia, SUA, Rusia, România.

Arădenii

au

participat

într-un

număr

semnificativ la acest festival unic și inedit.

cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad
(partener), în acest proiect mai sunt implicaţi
şi alţi parteneri de la Facultăţi de Educaţie
Fizică şi Sport de la Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din
Nitra şi Universitatea din Komarno (Slovacia).
Prin intermediul acestui proiect se
doreşte evaluarea unui număr de aproximativ
150 de copii, cu vârsta de 6 ani, din punct de
vedere al deprinderilor motrice, al compoziţiei
corporale şi calitatea vieţii, cu ajutorul unor
aparate,

baterii

de

teste

sau

printr-un

chestionar adresat copiilor dar şi părinţilor.
În urma analizei rezultatelor se pot
face propuneri de îmbunătăţire a procesului
PROIECT INTERNAŢIONAL DE

instructiv educativ, din perspectiva dezvoltării

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ HU-RO-SK

psiho-fizice, a stării de sănătate şi nivelul
calităţii vieţii copiilor din cele 3 ţări

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad,

participante. Ca şi finalităţi concrete ale

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, printr-o

acestui proiect se pot enumera: evaluarea

delegaţie formată din prof. univ. dr. Vasile

obiectivă şi complexă a unui grup numeros de

Liviu Andrei - decan şi lect. univ. dr. Viorel

copii din Arad, posibilitatea elaborării unor

Petru Ardelean, a fost cooptată în proiectul

studii sau articole utile specialiştilor care

internaţional “Analiză comparativă complexă

concep programele şcolare, crearea unei baze

a interacțiunilor dintre activitatea fizică

de date utile forurilor de conducere din cele 3

regulată, deprinderile motrice, compoziția

ţări şi nu numai, în scopul îmbunătăţirii

corporală și calitatea vieții elevilor din ciclul

politicilor educaţionale.

primar, din Slovacia, România și Ungaria”.
Alături de Institutul de Educaţie Fizică
al

Universităţii

din

Szeged

(lider) şi

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din

MOBILITĂŢI ERASMUS +
Viziunea Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport este convergentă cu cea a Universitatii
în

ceea

ce

manifestând

priveşte
deschidere

internaţionalizarea,
deosebită

spre

colaborarea cu Universităţi din străinătate.
În acest sens, programul Erasmus + oferă o
oportunitate deosebită, atât studenţilor cât şi
cadrelor didactice, de a efectua mobilităţi de
studiu sau de practică pentru studenţi, şi de
predare sau formare pentru cadrele didactice.
În anul 2019, în cadrul facultăţii, au studiat
doi studenţi din Albania şi doi studenţi din
Spania.
Cadrele didactice, din cadrul facultăţii, au
beneficiat de mobilităţi Erasmus+, în anul
2019.
Prof.univ.dr. Vasile Liviu Andrei şi
lect.univ.dr.

Ardelean

Viorel

Petru

au

beneficiat de mobilităţi Erasmus +, în cadrul
Şcolii

Superioare

Departamentul de

de

Sport al

Educaţie,
Institutului

Politehnic din Setubal, Portugalia, efectuând
un stagiu de formare şi respectiv de predare.

Prin

aceste

mobilitaţi

se

deschid

oportunităţi de colaborare atât în domeniul
cercetării
strategiilor

ştiinţifice,
de

al

îmbunătăţirii

predare-învăţare,

al

performanţei sportive pentru studenţi, cât şi în
domeniul unor proiecte comune, finanţate prin
fonduri europene.

Prof.univ.dr. Galea Ioan Dorin și

predare. Dezvoltarea acestei mobilități a fost o

conf.univ.dr. Dulceanu Corina Ramona au

foarte bună oportunitate pentru Facultatea de

beneficiat, de asemenea, în anul universitar

Educaţie Fizică şi Sport, în sensul creșterii

de

2018-2019,

mobilităţi

Erasmus

+.

Activitățile didactice de predare, respectiv de
formare au avut loc la Universitatea de Sport
din Tirana, Albania.

In

anul

universitar

2018-2019,

prof.univ.dr. Viorel Virgil Ioan Bitang a
beneficiat

de

Universitatea

mobilitate

Erasmus

Yanka

Kupala

+

la
din

Grodno/Belarus, efectuând un stagiu de

vizibilității,

pe

plan

internațional,

Universității “Aurel Vlaicu” din Arad.

a

Tot în anul universitar 2018-2019,
secretarul şef al facultăţii, ing.ec. Maria Barbu

materială a Universităţii, dar şi unele obiective
culturale din Arad.

a beneficiat de mobilitate Erasmus +, pe
formare,

la

Universitatea Trakia din

Bulgaria.

Delegația Facultății de Educație Fizică
și Sport, compusă din Prof.univ.dr. Vasile
Liviu Andrei și Prof.univ.dr. Bitang Viorel, a
participat, în Chișinău/Republica Moldova, la
Congresul Științific Internațional - “Sport,
Olimpism, Sănătate”, care a avut ca scop
internaționalizarea Universității de Stat de
Educație Fizică și Sport din Chișinău, precum
și fundamentarea întregii abordări privind
În acelaşi context, facultatea noastră a

structura și dinamica învățământului superior

fost vizitată de cadre didactice de la

de educație fizică și sport, în concordanță cu

Universităţi din străinătate: Tirana (Albania),

cel european.

Szeged

(Ungaria),

Coimbra

(Portugalia),

Grodno (Belarus). Aceştia au desfăşurat
seminarii teoretice sau practice, au asistat la
seminarii susţinute de cadrele didcatice din
cadrul facultăţii noastre, au vizitat baza

a Școlii Gimnaziale Regina Maria, Cupa UAV
Junior Arad 2018, Fotbal în Sală Băieţi Gimnaziu – Ediţia a IV-a. Au participat 14
școli, cinci din municipiu și 9 din județ, cu un
total de 126 de elevi.
Această

competiție

s-a

desfăşurat

conform regulamentului Gimnaziadei. Fiind
14 echipe participante, sistemul

de joc a

fost pe 4 grupe, câte două grupe de 4
echipe și două grupe de 3 echipe. Durata unui
meci a fost de câte 15 minute. Primele două
echipe din fiecare grupă s-au calificat mai
departe. Apoi s-a

jucat

pe

sistem

eliminatoriu. Toate meciurile desfăşurate sau jucat în spiritul fair-play-ului. Arbitrajul a
fost unul foarte bun.
Rezultate obținute:
- Locul 1. Liceul de Informatică – Arad.
Dintre

activităţile

extracurriculare,

- Locul 2. Școala Gimnazială Regina Maria

sportive, la care întregul colectiv al Facultăţii

din Arad.

de Educaţie Fizică şi Sport a luat parte, în

- Locul 3. Școala Gimnazială Ilarion Felea din

calitate

Arad.

de

organizator

sau

participant,

https://www.arq.ro/o-zi-intreaga-de-fotbal-in-

amintim:

sala-de-sport-a-universitatii-aurel-vlaicuCUPA UAV JUNIOR ARAD 2018,

arad/18591

FOTBAL ÎN SALĂ BĂIEŢI - GIMNAZIU
– EDIŢIA A IV-A

CAMPIONAT DE ŞAH PENTRU
STUDENŢII FACULTĂŢILOR DIN UAV

În luna octombrie 2018 avut loc în
Sala de Sport a Universităţii „Aurel Vlaicu”
dun Arad, Complex Micălaca și Sala de Sport

În luna noiembrie, a avut loc în cadrul
Facultății

de Educație

Fizică și

Sport,

Complex Micălaca, Campionatul de Șah. S-au
înscris 37

de participanți, studenți ai

Universității Aurel Vlaicu din Arad. S-a jucat
pe

grupe,

rezultatele

obținute

fiind

următoarele:
Rezultate obținute:
- Locul 1. Dușan Fabian Grigore - Facultatea
de Educație Fizică și Sport.
- Locul 2. Neag Petru - Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială.
- Locul 3. Teacă Costel - Facultatea de

CAMPIONATUL NATIONAL DE ÎNOT
ÎN BAZIN DE 25 M

Educație Fizică și Sport.

In luna noiembrie 2018 s-a desfăşurat,
la Miercurea Ciuc, Campionatul Naţional de
înot în bazin de 25m. Competiţia a fost
organizată

pentru

următoarele

categorii:

seniori, tineret şi juniori.
Studentul Facultăţii de Educaţie Fizică
şi Sport din cadrul Univesitatii Aurel Vlaicu
din Arad, Sărac Ionuţ, anul III de studii
universitare de licenţă, legitimat la CSM Arad,
a obţinut următoarele rezultate:
- Proba de 100 m bras masculin, locul 4 la
seniori;
- Proba de 100 m bras masculin, locul 4 la
seniori;
- Proba de 100 m mixt masculin, locul 8 la
seniori;
- Proba de 100 m fluture masculin, locul 8 la
seniori;

FITNESS DAY - MARATON DE
GIMNASTICĂ AEROBICĂ

În luna decembrie 2018, în sala de
sport "Mihai Botez" din complexul M al
Universităţii

"Aurel

Vlaicu"

din

Arad,

colectivul de la Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport a organizat un eveniment destinat
studenţilor de la facultăţile de neprofil din
cadrul Universităţii, Ziua "Fitness Day".
Participanţii au avut parte de un
maraton de gimnastică aerobică, cu o durată
de două ore.
S-au aliniat la start un număr de 170
studenţi din cadrul Facultăţilor de Ştiinţe
Economice, de Inginerie, de Ştiinte Exacte,
de Ştiinţe Umaniste şi Sociale.

CUPA SATELOR UNDER 13
LA FOTBAL
Cupa Satelor Under 13 la fotbal s-a
desfășurat în luna martie 2019 la Socodor,
echipa

din

Dumbrăviţa

câştigând

etapa

regională a primei ediţii din Cupa Satelor
Under 13 la fotbal.
Rezultate obţinute:
- Șimand (Arad) - Dumbrăvița (Timiș) 0-2,
- Slatina Timiș (Caraș Severin) - Teliucu
Inferior (Hunedoara) 0-0,
- Teliucu Inferior (HD)-Dumbrăvița (TM) 0-5,
- Șimand (AR) - Slatina Timiș (CS) 2-0,
- Teliucu Inferior (HD) - Șimand (AR) 0-4,
- Dumbrăvița (TM) - Slatina Timiș (CS) 11-0.
Clasamentul Cupei Satelor Under 13 la
fotbal:
1. Dumbrăvița 9 puncte
2. Șimand 6 puncte
3. Teliucu Inferior 1 puncte,
4.S latina-Timiș 1 puncte.
Organizatorii au acordat şi câteva
premii speciale, după cum urmează: cel mai
tehnic jucător – Robert Dulgher (Teliucu
Inferior); cel mai promițător jucător: Dominic
Cheța (Șimand); cea mai bună jucătoare:
Anisia Bona (Slatina Timiș); cel mai bun
jucător: Patrick Paleacu (Dumbrăvița).
Lotul echipei din Șimand l-a avut ca
antrenor pe Daniel Mărcuș, student al

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, ciclul de
studii universitare de masterat, programul
Activităţi

motrice

curriculare

şi

ACTIVITĂŢI SPORTIV RECREATIVE,
ÎN CADRUL PROGRAMULUI
ŞCOALA ALTFEL

extracurriculare.
Pe

lângă

trofeul

acordat

echipei

câştigătoare, toate cele patru echipe au fost

În luna aprilie 2019, un grup de

răsplătite cu veste şi mingi oferite de FRF,

studenţi de la Facultatea de Educaţie Fizică şi

organizatoarea întrecerii, AJF Arad şi de

Sport din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu”

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Arad, în colaborare cu Școala de Autoapărare

Printre personalităţile prezente la Socodor îi

- Ju Jitsu: Kaizen Ki Ryu, au realizat o serie

amintim pe: componenții „Generației de Aur”,

de activități sportiv reacreative, jocuri de

Miodrag Belodedici și Jean Vlădoiu, Daniel

mişcare

Petcu (manager Grow), preşedinţii AJF,

autoapărare pentru copiii de la Şcoala

Adrian Lucaci (AJF Arad).

Gimnazială Mihai Eminescu din Arad, în

http://www.aradon.ro/viitorul-suna-bine-pe-

cadrul programului Școala Altfel.

gazon/2226570

şi

demonstraţie

Programul

a

fost

de

ju-jitsu/

deschis

cu

https://www.ajfarad.ro/cupa-satelor-under-13-

prezentarea efectelor benefice ale practicării

sub-privirile-lui-belodedici-si-vladoiu-

exercițiilor fizice asupra întăririi şi menţinerii

dumbravita-a-castigat-turneul-regional-de-la-

sănătății şi a continuat cu artele marțiale și ju-

socodor/

jitsu, dar s-au efectuat și o serie de

https://www.frf.ro/competitii/grassroots/foto-

demonstrații practice de autoapărare, iar în

video-spectacol-fotbalistic-la-socodor-in-arad-

final elevii şcolii gimnaziale au exersat câteva

avem-prima-finalista-la-cupa-satelor/

din elementele predate. La eveniment a
participat

şi

Sensei Cosmin

Lucian

Constantin, din cadrul Școlii Kaizen Ki Ryu
Arad, condusă de Shihan Pavel Milovan şi
afiliată organizațiilor internaționale All Japan
Jujitsu International Federation şi World Sport
and Culture Comitee.
Activitățile au continuat cu o serie de
jocuri de mișcare, ștafete sau parcursuri

aplicative deosebit de atractive și antrenante,
organizate pentru elevi de către studenții
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Astfel,
studentele Herbei Larisa, Lascu Iasmina, Pană
Damaris, Roșu Adrian, Aldea Dorian, Kovacs
Adam și Ursoi Denis, au pregătit un program
de jocuri, concursuri şi întreceri, adaptat
posibilităţilor elevilor.
Evenimentul s-a bucurat de sprijinul
conducerii Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu,
reprezentată de dna director prof. Ienciu
Monica,

al

doamnelor

profesoare

de

învăţământ primar Clara Borzak şi Ungureanu
Corina dar și profesorilor de educaţie fizică şi
sport.

UAV STUDENT FITNESS DAY

În luna aprilie 2019, în sala de sport
"Mihai

Botez"

din

complexul

M

al

Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, s-a
organizat un eveniment destinat cu precădere
studenţilor de la facultăţile de neprofil din
cadrul

universităţii.

Evenimentul

UAV

Student Fitness Day a luat startul la ora 1030
şi timp de 2 ore, participanţii au avut parte de
activităţi precum Bands Training, coordonate
de instructorii Ioana și Cristian Sola de la
Endorphin Gym, Military Training condus de
instructorul Adrian Gorea de la Activ Club şi
Total body work condus de Pană Damaris,
studentă la Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport.
S-au aliniat la start în jur de 100 de
studenţi din cadrul Faculăţilor de Ştiinţe
Economice, de Inginerie, de Ştiinte Exacte şi
de Ştiinţe Umaniste şi Sociale.

https://www.jurnalaradean.ro/prima/2019/04/1
6/student-fitness-day-astazi-la-salauav.aradean

CAMPIONATUL NAȚIONAL
UNIVERSITAR DE JUDO
În luna mai 2019 s-a desfăşurat, la
Sibiu, Campionatul National Universitar de
Judo, competiţie la care Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport a fost reprezentată de
5 sportivi judoka care au obţinut rezultate
deosebite, într-o competiţie de tradiţie, unde
au avut adversari puternici din peste 8 centre
universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, ClujNapoca, Sibiu, Piteşti, Bacău, Constanţa, Alba
Iulia. În urma unor meciuri dificile, studenţii
facultăţii noastre au obţinut următoarele

CAMPIONATUL NAŢIONAL
UNIVERSITAR DE ATLETISM

rezultate:
- Nagy Robert - locul I şi titlul de Campion
Naţional Universitar la categoria +100kg
(învingând

în

Boldis Mark de

finală
la

pe

Academia

arădeanul
de

Politie

Bucureşti)
- Mraz Dan - locul III, categoria 73 kg
- Mraz Gheorghe - locul III, categoria 90 kg
- Cabulea Alex – locul V, categoria 60 kg
- Mraz Dusan (locul V, categoria 66 kg.
Studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică
şi Sport sunt şi componenţi ai clubului CS
Universitatea Arad.

În

luna

mai

2019,

a

avut

loc

Campionatul Naţional Universitar de Atletism,
organizat de Universitatea din Piteşti.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
prin Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a
fost reprezentată de 8 studenţi şi masteranzi.
În urma concursului, sportivii facultăţii
noastre au obţinut 10 medalii: 6 de aur, 3 de
argint şi una de bronz, după cum urmează:
- Medalii de aur:
1. Both Denis – aruncarea cioncanului
2. Both Denis – aruncarea suliţei
3. Coman Nicolae – 1500 m
4. Coman Nicolae – 800 m
5. Bîrcă Roxana – 1500 m
6. Bîrcă Roxana – 5000 m
- Medalii de argint:

1. Negru Simion Cristina – 1500 m
2. Negru Simion Cristina – 5000 m
3. Szucs Noemi – 800 m
- Medalii de bronz:
1.Vidrea Răzvan – 800 m
În clasamentul general, Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad, prin studenţii şi
masteranţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport, a ocupat locul 3 din cele 25 de
universităţi participante.

“ZILELE SPORTULUI UNIVERSITAR
ARADEAN”
În luna mai 2019, s-a desfășurat la Arad,
a IV-a ediție a Zilelor Sportului Universitar
Arădean, eveniment în cadrul căruia au avut
loc competiţii de fotbal, dragon-boat şi beach
voley.
Competiţia de fotbal s-a defăşurat în
sala de sport “Mihai Botez” din complexul M
al Universităţii. Au participat 3 echipe
alcătuite din studenți ai Universității "Aurel

Vlaicu" din Arad, Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport
Rezultate obținute:
- locul 1 – echipa anului 1 de studii
- locul 2 – echipa anului 3 de studii
- locul 3 – echipa anului 2 de studii

Competiția de beach voley s-a
desfăşurat pe terenul de volei de la Riviera.
Au participat 4 echipe de la Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, două echipe la
masculin și respectiv două la feminin.
Rezultatele obţinute au fost:
Masculin - locul 1: Fabian Dușan și Roșu
Adrian
Feminin - loc 1: Ardelean Emanuela şi Lucuşa
Priscila
Competiția de dragon-boat a avut loc
pe râul Mureș, la baza nautică CSS Arad. S-au
tras două manșe în aval, fiind înscrise două
echipe:

UAV

Arad,

CSS-CSM

Arad,

câştigătoare fiind echipa CSS-CSM Arad.
Competiția s-a desfășurat cu sprijinul
prof. Muscă Gheorghe de la CSS Arad și prof.
Stoian Alexandru de la CSM Arad.

CUPA FEFS LA ÎNOT
Studentii Facultăţii de Educaţie Fizică

Toate activităţile, desfăşurate în anul

şi Sport din cadrul Universitatii “Aurel

universitar 2018-2019, au fost coordonate de

Vlaicu” din Arad, au participat în luna iunie

prof.univ.dr. Vasile Liviu ANDREI, decanul

2019, la competiţia “Cupa FEFS la înot”.

facultăţii, ajutat de întregul colectiv şi au fost

Aceasta s-a desfăţurat la bazinul olimpic de

sprijinite

înot “Delfinul” din Arad.

prof.univ.dr. Ramona Lile, prezent la aceste

Studenţii

anului

I

de

studii

au

de

Rectorul

Universităţii,

activităţii.

participat în probele de 50 m spate, 50 m bras

- Conf.univ.dr. Corina Ramona Dulceanu –

şi 50m liber.

director de department
- Prof.univ.dr. Viorel Virgil Ioan Bitang
- Prof.univ.dr. Ioan Dorin Galea
- Lect.univ.dr. Viorel Petru Ardelean
- Lect.univ.dr. Claudiu Octavian Bulzan
- Lect.univ.dr. Julien Narcis Herlo
- Lect.univ.dr. Roberto Gabriel Marconi
- Lect.univ.dr. Caius Călin Miuţa
- Lect.univ.dr. Georgeta Lucia Piscoi
- Lect.univ.dr. Lucian Popa
- Lect.univ.dr. Ovidiu Gheorghe Şerban
- Ing.ec. Maria Barbu

