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Nr.crt. Îndrumătorul ştiinţific Tema propusă 

1.  Conf.univ.dr. Corina-Ramona 
Dulceanu 

Studiu privind dezvoltarea vitezei de reactie în probele 

de 100 si 200 metri plat la juniori. 

2.  Conf.univ.dr. Corina-Ramona 
Dulceanu 

Studiu privind dezvoltarea fortei explozive la saritoarele 

de triplusalt, junioare I. 

3.  Conf.univ.dr. Corina-Ramona 
Dulceanu 

Jocurile de miscare si influenta lor in initierea copiilor 

de ciclu primar in atletism. 

4.  Conf.univ.dr. Corina-Ramona 
Dulceanu 

Studiul comparativ al diferitelor sisteme de antrenament 

a alergătorilor de fond  şi de cros, în cadrul  ciclului  

anual de pregătire.  

   

5.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Eficienţa jocurilor de mişcare în dezvoltarea calităţilor 

motrice în lecţia de educaţie fizică la clasele de 

gimnaziu. 

6.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Dezvoltarea capacitatilor coordinative: echilibru şi 

coordonare, la elevii claselor  primare şi gimnaziale. 

7.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Consideraţii privind influenţa tehnicii asupra 

performanţelor sportive în probele de viteză la inotatorii 

de 11 – 14 ani. 

8.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Jocurile de miscare – mijloc eficient pentru insusirea 

elementelor tehnice de baza inot 

9.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Dezvoltarea calităţilor motrice prin intermediul inotului. 

10.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Rolul tehnicii asupra performanţelor sportive in probele 

de viteză la inotatorii juniori 

11.  Prof.univ.dr. Virgil Viorel 
Bitang 

Studiul dezvoltarii vitezei la inotatorii de 6-10 ani, in 

procedeul spate. 

   



12.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Selecţia, caracteristici şi particularităţi în gimnastica 
artistică masculină 

13.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Metodologia orientării şi selecţiei copiilor pentru GAM 

14.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Învăţarea săriturii prin stând pe mâini salt şi jumătate 
înainte la copii de 10-12 ani 

15.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Aspecte  privind selecţia şi conţinutul pregătirii 
juniorilor „C” în jocul de fotbal 

16.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Antrenamentul individualizat în pregătirea juniorilor 
„A”   în jocul de fotbal  

17.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Mijloace pentru perfecţionarea jocului fundaşilor 
laterali în fotbalul modern fotbalul modern 

18.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Faza defensivă moment fundamental  în jocul de fotbal 
modern pentru obţinerea succesului 

19.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

AAssppeeccttee  mmeettooddoollooggiiccee  pprriivviinndd  sseelleeccţţiiaa  şşii    pprreeggăăttiirreeaa  îînn  
hhaannddbbaalluull  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  llaa  vvâârrssttaa  ddee  1111  ––  1122  aannii 

20.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Aspecte  privind rolul portarului în jocul fotbal 

21.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Aspecte ale selecţiei şi pregătirii juniorilor în jocul de 
fotbal la vârsta de 15-16 ani 

22.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Particularităţi ale efortului la grupele de începători în 
GAM 

23.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Antrenamentul sportiv contemporan în GAM 

24.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Conţinutul antrenamentului sportiv în GAM. la grupele 
de începători şi avansaţi. 

25.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Programarea conţinutului antrenamentului sportiv în 
GAM de performanţă. 

26.  Lector univ. dr. Lucian Popa 
 

Pregătirea psihologică în GAM de performanţă. 

   

27.  Prof.univ.dr. Galea Ioan 
Dorin 
 

Studiu privind viteza de deplasare a elevilor din ciclul 
gimnazial. Teste specifice ramurilor sportive 
curriculare. 

28.  Prof.univ.dr. Galea Ioan 
Dorin 

Evaluarea potențialului biomotric al elevilor din ciclul 
gimnazial în relație cu: vârsta, genul și locul de 
proveniență (rural/urban) 

29.  Prof.univ.dr. Galea Ioan 
Dorin 

Studiu privind relația dintre pregătirea organismului 
pentru efort și temele lecției (clasa la alegere) 



30.  Prof.univ.dr. Galea Ioan 
Dorin 

Studiu privind evoluția curbei efortului în lecția de 
educație fizică funcție de temele lecției (clasa la 
alegere) 

31.  Prof. univ. dr. Galea Ioan 
Dorin 

Aspecte ale pregătirii tehnice în baschetul adaptat. 

   

32.   Lector  univ. dr. Bulzan 

Claudiu                                       

Aspecte privind predarea jocului de fotbal în ciclul 

primar/ gimnazial/ liceal.  

33.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Locul și rolul jocului de fotbal în lecția de educație 

fizică și sport. 

34.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Dezvoltarea vitezei la elevii de clasa a IV-a prin 

mijloace specifice fotbalului. 

35.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Contribuții privind dezvoltarea forței la elevii din ciclul 

gimnazial prin mijloace specifice jocului de fotbal.  

36.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Studiu asupra conținutului tehnico-tactic și pregătirii 

copiilor de clasa aVIII-a pentru jocul de fotbal 

37.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Modele de instruire ale elevilor din învățământul 

gimnazial în jocul de fotbal 

38.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Dezvoltarea rezistenței la copii de 14 ani  prin mijloace 

specifice fotbalului. 

39.  Lector  univ. dr. Bulzan 
Claudiu                                       

Aspecte referitoare la acțiunile tehnico-tactice în 

antrenamentul de fotbal la copiii de 14-16 ani.  

   

40.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Studiu privind posibilitatea îmbunătăţirii calităţii 
motrice forţa generală, la elevii de clasa a IV-a prin 
exerciţii cu greutatea propriului corp 

41.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Folosirea jocurilor de miscare pentru dezvoltarea 
calitatii motrice forta si rezistenta la elevii din clasa a II  

42.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Posibilităţi de îmbunătăţire  a orelor de educaţie fizică 
la ciclul gimnazial prin activitati de drumeţie şi turism 
desfăşurate în Pădurea Ceala Arad. 

43.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Eficientizarea orelor de educatie fizica prin mijloace 
specifice sporturilor de combat – autoaparare - judo 

44.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Studiu privind locul si importanta pregatirii fizice in 
antrenamentul jucatorilor de volei la nivelul juniorilor 

45.  Lect. univ. dr. Ardelean 
Viorel Petru 

Contributii cu privire la imbunatatirea antrenamentelor 
de culturism prin rationalizarea metodelor si mjloacelor 
specifice la elevii din clasa a XI-a 

46.  Lect. univ. dr. Ardelean Dezvoltarea psiho-motricitatii prin utlizarea jocurilor de 



Viorel Petru miscare la o grupa de copii 6-7 ani 
47.  Lect. univ. dr. Ardelean 

Viorel Petru 
Studiu privind dinamica fortei in brate/ (segmentare) la 
populatia scolara din ciclul gimnazial in mediul urban/ 
(rural) 

   

48.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Locul si rolul exercitiilor de baza specifice 

culturismului, in raport cu exercitiile de izolare 

49.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Dezvoltarea fortei musculaturii pectoralului folosind 
“Principiul Weider al Retrogravitatii” 

50.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Consideratii cu privire la aplicabilitatea mijloacelor 

specifice ale culturismului in cadrul lectiei de educatie 

fizica, de la școala (la alegere) din Arad 

51.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Studiu comparativ cu privire la metoda de antrenament 

Heavy Duty şi metoda clasică de antrenament specifică 

bodybuilding-ului 

52.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Aspecte privind hipertrofia musculară şi dezvoltarea 

forţei, prin intermediul mijloacelor specifice 

powerlifting-ului,  la sportivii de la sala (la alegere)  din 

Arad 

53.  Lect. univ. dr. Herlo Julien 

Narcis 

Aspecte privind îndemânarea şi mobilitatea în artele 

marţiale 

   

54.  Lect. univ. dr. Roberto 
Gabriel Marconi  
 

SSttuuddiiuu  pprriivviinndd  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccaalliittăăţţiilloorr  mmoottrriiccee  ddee  bbaazzăă  
(viteză, îndemânare, rezistență, forță)   llaa  eelleevviiii  cciicclluulluuii  
ggiimmnnaazziiaall  ((ccllaasseellee  VV--VVII,,VVIIII--VVIIIIII))  pprriinn  mmiijjllooaaccee  
ssppeecciiffiiccee  jjooccuulluuii  ddee  ffoottbbaall    

55.  Lect. univ. dr. Roberto 
Gabriel Marconi  
 

Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice de bază 
(viteză, îndemânare, rezistență, forță) la elevii din ciclul 
gimnazial ((ccllaasseellee  VV--VVII,,VVIIII--VVIIIIII))   prin mijloace 
specifice jocului de handbal 

56.  Lect. univ. dr. Roberto 
Gabriel Marconi  
 

Studiu privind rolul şi importanţa jocurilor dinamice în 
dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, îndemânare, 
rezistență, forță)  llaa  eelleevviiii  cciicclluulluuii  ggiimmnnaazziiaall  ((ccllaasseellee  VV--
VVII,,VVIIII--VVIIIIII))  

   

57.  Lector univ. dr. Piscoi 
Georgeta Lucia 
 

Educarea capacitatii de coordonare spatio-temporala, la 
copii de 6-8 ani prin complexe de pasi fitness aerobic 

58.  Lector univ. dr. Piscoi 
Georgeta Lucia 

Optimizarea indicilor de suplete articulara si musculara 
prin exercitii de tip stretching 



59.  Lector univ. dr. Piscoi 
Georgeta Lucia 

Beneficiile utilizarii antrenamentului de step-aerobic 
asupra rezistentei  organismului 

60.  Lector univ. dr. Piscoi 
Georgeta Lucia 

Educarea fortei generale a organismului prin exercitii 
specifice gimnasticii aerobice 

 

 
 
 
Decan,        Director de departament, 

 
 
 
 
 
 
NOTĂ: La propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme 

 


