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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește 

aniversarea a 55 de ani de  

Învăţământ Superior de Educaţie Fizică şi Sport  

 

Comunicat de presă 

 

În perioada 15-16 noiembrie 2019 la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 

Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor avea loc manifestările 

științifice organizate sub semnul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior de educaţie fizică 

şi sport în Bacău. În acest cadru se vor desfășoara: Conferinţa Stiinţifică Internaţională „Realizări 

şi perspective în domeniul Științei Sportului și Educaţiei fizice în contextul interdisciplinarităţii 

învăţământului european”, ediţia a VIII-a și Conferința Științifică Internațională Studenţească 

sub genericul „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Ştiinţa 

Sportului şi Educaţiei Fizice”, ediția a II a.  

Organizate sub auspiciile unor organizații de prestigiu la nivel internațional și a 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, cele două evenimente științifice au polarizat atenția 

a peste 180 de autori din peste 40 de centre universitare și unități școlare și sportive din România 

și din străinătate (Franța, Spania, Slovacia, Serbia, Turcia și Republica Moldova). 

În competiția științifică la care s-au înscris peste 150 de lucrări vor fi prezentate cercetări 

științifice ale studenților și specialiștilor în domeniul „Științei Sportului și Educației Fizice”.  

Manifestările științifice se vor deschide în ziua de 15 noiembrie, prin competiția științifică 

a viitorilor formatori și prin desfășurarea a 5 workshop-uri pe tematici diferite ale domeniului. 

Festivitatea de deschidere și de decernare a diplomelor de onoare și a plachetelor 

aniversare, va avea loc în data de 16 noiembrie 2019, ora 9:00, în Aula Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău.  

Persoană de contact: Prof. univ. dr. habil. Tatiana Dobrescu, Prodecan, tel.: 0744524416. 

 

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU 

Prorector pentru etica și imaginea universității 


