
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOPEDAGOGIE  

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Banciu Dan Aurel 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Conf. univ. dr. Banciu Dan Aurel 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  I 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAF3O01 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi.  5 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe capacitatea de a utiliza practic şi aplicativ termeni şi noţiuni 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului    Sală curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală curs, videoproiector 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

CP2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit) 

Competenţe 

transversale 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

Familiarizarea studenţilor cu principalele notiuni, termeni si aplicatii teoretice si 

practice specifice disciplinei.  

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

Cunoaşterea principalelor instrumente cu care operează pedagogia şi psihologia ca 

ştiinţă. 

Cunoaşterea aprofundată a principalelor teorii privind dezvoltarea stadială a 

personalităţii (pe categorii de vârstă). 

Înţelegerea explicită a procesului de învăţământ. 



Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor procese psihice senzoriale şi de cunoaştere. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs. 

Pedagogia ca ştiinţă a educaţiei: concept, definiţie, caracteristici, 

forme. 

Predare interactivă 
3 ore 

Activitatea nervoasă superioară: particularităţi, tipuri 

temperamentale, caracteristici, instincte. 

Predare interactivă 
3 ore 

Dezvoltare ontogenică a personalităţii. Concepte şi teorii ale 

dezvoltării stadiale a personalităţii. Particularităţi pe categorii de 

vârstă. 

Predare interactivă 

3 ore 

Idealul şi laturile educaţiei. Predare interactivă 3 ore 

Procesul de învăţământ. Concepte, tipuri, caracteristici, conţinut. Predare interactivă 2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Tipuri de temperament. Stadiile dezvoltării ontogenetice. Predare interactivă 4 ore 

Particularităţi de vârstă la copiii de vârste mici: preşcolari, 

prepubertate, pubertate şi tinereţe. 

Predare interactivă 
3 ore 

Idealul educativ: ierarhie şi clasificare a obiectivelor educative. 

Taxonomia educaţională. 

Predare interactivă 
3 ore 

Procesul de învăţământ: obiective, conţinuturi şi evaluare. Didactica 

sau teoria învăţământului. 

Predare interactivă 
4 ore 

Bibliografie 

1. Banciu, D., Note de curs (suport electronic), 2018 

2. Creţu, C. – Psihopedagogia succesului. Polirom, Iaşi, 1997 

3. Cosmovici, A., Iacob, L. – Psihologie şcolară. Ed. Polirom, Iaşi, 1998  

4. Drăgan, I. – Psihologia pentru toţi. E.Ş., Bucureşti, 1991 

5. Epuran, M., Horghidan, V. – Psihologia educaţiei fizice. ANEFS, Bucureşti, 1994 

6. Oprescu, V. - Aptitudini şi atitudini. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Disciplina urmăreşte formarea unei imagini clare şi corecte asupra componentelor disciplinei Psihopedagogie în 

particular a acelor notiuni care se utilizeaza  în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şcolară, cu elevii claselor 

primare şi gimnaziale. Crearea unor competenţe de concepere şi implementare în practica pedagogică a 

activităţilor extraşcolare.  

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoştinţe de teorie în specialitate  50% 

10.5 Seminar/laborator Cunoştinţe practice demonstrabile 

prin conducerea unor lecţii de 

educaţie fizică şcolară 

Colocviu 

individual 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă  

Cunoştinţe generale teoretico – aplicative. 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad  

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sport  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi/Licenţiat în Educaţie fizică şi sport 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE 

2.2 Titularul activităţii de curs Lector univ.dr. MIUȚA CAIUS 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lector univ.dr. MIUȚA CAIUS 

 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAF3O02 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi 14 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.8 Total ore  125 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs, notebook, video si retroproiector, smart 

board. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Laborator seminar, planse, mulaje, notebook, 

videoproiector 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar(1 credit) 

Cp3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ 

obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a 

exerciţiului fizic(1 credit) 

Competenţe 

transversale 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 



deontologie profesională (1 credit) 

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Introducere în kinesiologie şi importanţa studiului ei pentru înţelegerea dinamicii 

mişcării şi recuperarea medicală.Efectuarea corectă a bilanţului articular.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Lucrările practice ilustrează şi completează cunoştinţele dobândite la cursul 

teoretic prin demonstraţii pe viu, mulaje, vizionări de casete video; activitatea 

practică a studenţilor la aceste ore, se concretizează şi prin exerciţiile de 

biomecanică, de identificare pe un subiect uman atât a elementelor componente ale 

aparatului locomotor. 

Însuşirea unor noţiuni generale de kinesiologie - sistemic, topografic şi funcţional, 

care să asigure bazele fundamentale care permit înţelegerea, interpretarea şi 

dezvoltarea teoriilor care stau la baza kinetoterapiei. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs 

Poziţii şi planuri anatomice. Centrul de greutate. Tipuri de statică şi 

locomoţie; 

Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

2 ore 

Mecanismele generale ale locomoţiei; Forţe interne; Contracţia musculară; 

Pârghiile osoase; Mobilitatea articulară; Cupluri şi lanţuri motrice (cupluri de 

forţă, cupluri cinematice, lanţuri cinematice, lanţuri musculare); Forţe 

externe; 

Idem 

 

2 ore 

Principii generale de anatomie funcţională şi kinesiologie. Idem 2 ore 

Statica exerciţiilor fizice: echilibrul corpurilor, analiza principalelor poziţii 

ale corpului uman: 

- poziţii cu sprijin inferior (stând, stând pe vârfuri, 

stând cu piciorul ridicat înainte şi înapoi, cumpănă cu braţele lateral, 

flexia trunchiului,pe genunchi, aşezat, culcat, în sprijin culcat anterior, 

în sprijin culcat posterior) 

- poziţii   cu   sprijin   superior   (atârnat,   sprijin   la 

aparate); 

Idem 2 ore 

Studiul calităţilor biomotrice; Idem 2 ore 

Analiza mersului: fazele mersului, forme de mers, condiţii minime necesare 

pentru mers, mersul patologic; 

Idem 2 ore 

Studiul alergării: fazele alergării, caracteristicile alergării de fond, de viteză 

elemente de kinesiologie privind startul de jos; 

Idem 4 ore 

 Analiza biomecanica a săriturilor: săritura în lungime, săritura în înălţime, 

triplusalt, săritura cu prăjina; 

Idem 4 ore 

Studiul biomecanic al aruncărilor:fazele aruncărilor,aruncarea greutăţii, 

aruncarea discului, aruncarea suliţei, aruncarea ciocanului; 

Idem 4 ore 

Elemente de kinesiologie privind înotul şi sporturile nautice; Idem 2 ore 

Noţiuni de kinesiologie aplicate la jocurile sportive (volei, handbal, baschet, 

fotbal) 

Idem 2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

Analiza  cuplurilor şi  lanţurilor motrice  din  organism,  elemente 

componente; 

Prezentare de planşe, 

diapozitive, filme, 

discuţii 

2 ore 

Pârghiile osoase din organism. Idem 2 ore 

Mişcările active, pasive şi tipurile de contracţie utilizate în cadrul 

programelor de recuperare medicală; 

Idem 2 ore 

Bilanţul articular – generalităţi; Idem 2 ore 



Kinesiologia articulaţiilor: noţiuni de anatomie, noţiuni de fiziologie şi 

patologie privind traumatismele articulare 

Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare:  articulaţia umărului Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare:  articulaţia cotului Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare:  articulaţiiile de la nivelul , mâinii Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare: - articulaţia coxo-femurală Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare: - articulaţia genunchiului Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare: - articulaţiile piciorului Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare la nivelul coloanei cervicale Idem 2 ore 

Testarea mobilităţii articulare  la nivelul coloanei lombare; Idem 2 ore 

Analiza diferitelor forme de mers patologic. Idem 2 ore 

Bibliografie 

1.  Emil Budescu – Biomecanică generală, Iasi, 2013 

2. Blandine Calais- Gcrmain - Anatomie pour le mouvement. Introduction a l'analyse des techniques corporelles, 

Editions Des Iris, 2000 

3. Herețiu, D., Miuța, C. - Elemente de biomecanică ale aparatului locomotor, Ed. Univ. Aurel Vlaicu, 2007 

4. Hamilton, N., Luttgens, K., Kinesiology. Scientific basis of human motion, McGraw-Hill, New York, 2002 

5. Miuţa, C., - Note de curs (format electronic), ediţie revizuită, 2018. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentantivi din domeniul aferent programului  

Prin conţinutul său disciplina are un caracter teoretic şi practic, contribuind la formarea şi instuirea studenţilor 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Frecvenţa 80% 

Prezentare referate de 

specialitate 

Examen tip grilă şi oral 80% 

10.5 Seminar/laborator Activitatea de la seminarii  20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

    - Răspuns corect la 4 din 9 întrebări din testul grilă 

    - Prestaţia de la examenul oral 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

   

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

1.2 Facultatea Educaţie Fizică şi Sport 

1.3 Departamentul Educaţie Fizică şi Performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sport 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICA ȘI METODICA ACTIVITĂȚII MOTRICE 

PE GRUPE DE VẬRSTĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. Bitang Viorel 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Prof.univ.dr. Bitang Viorel 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1  

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAS3O03 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi: Participarea la lecţii de educaṭie fizică si sport din cadrul învăţământului primar, 

gimnazial. 

10 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sala de curs/seminar dotată cu aparatură şi materiale 

specifice activităţii (audio-video) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

 

CP 2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit). 

CP 5 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanṭilor activităṭilor de educatie fizică și sport 

(1credit). 

Competenţe 

transversale 

CT 1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională (1 credit). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

- mărirea capacităţii de efort fizic şi intelectual; 

- dezvoltarea armonioasă a organismului; 

- optimizarea stării de sănătate; 

- prevenirea instalării deficienţelor fizice globale şi segmentare, formarea şi 

menţinerea atitudinilor corecte ale corpului; 

7.2 Obiectivele specifice - îmbunătăţirea calităţilor motrice de bază (forţă, viteză, rezistenţă, 



 

 

îndemânare); 

- însuşirea şi consolidarea unor elemente şi procedee tehnice de bază din 

atletism, gimnastică, jocuri sportive şi sporturi aplicative şi aplicarea lor în 

condiţii de concurs sau joc bilateral; 

- învăţarea unor noţiuni de bază din regulamentele unor jocuri sportive (volei, 

baschet, handbal, gimnastică) de organizare şi desfăşurare a diferitelor 

competiţii; 

- stimularea interesului studenţilor pentru practicarea sistematică şi 

independentă a exerciţiului fizic în mod individual şi colectiv zilnic sau 

săptămânal; 

- crearea obişnuinţei de respectare a normelor de igienă sportivă şi de 

prevenire a accidentelor; 

-      dezvoltarea capacităţii de autoapărare şi autodepăşire. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs 

1. Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de varstă. Obiective, 

condiţionari, bibliografie, problematica disciplinei. 

Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

2 ore 

2. Varsta cronologică-varsta biologica. Particularităţi somato-funcţionale ale 

elevilor 6-10 ani 

Idem 2 ore 

3. Particularităţile motrice şi psihice ale elevilor de 6-10 ani.  Idem 2 ore 

4. Particularităţile motrice şi psihice ale elevilor de 6-10 ani.  Idem 2 ore 

5. Particularităţi somato-funcţioanale ale elevilor de 10-14 ani.  Idem 2 ore 

6. Particularităţi metodice-organizatorice ale formelor de organizare a educaţiei 

fizice şi sportului în ciclul gimnazial.  

Idem 4 ore 

7. Lecţia de educaţie fizică şi sport. Verigile lectiei de educatie fizica. Ora de 

activităţi sportive. Gimnastica zilnică. Activităţi sportive de masă.  Activităţi 

sportive de performanţă.  

Idem 2 ore 

8. Activităţi sportive de performanţă.  Idem 2 ore 

9. Particularităţile psihice şi motrice ale elevilor de 14-18 ani.  Idem 4 ore 

10. Particularităţi metodice şi organizatorice în liceu (14-18 ani).  Idem 2 ore 

11. Particuratităţi ale dezvoltării calităţilor motrice de bază (V,I,R,F) în funcţie 

de grupa de vârstă 

Idem 4 ore 

Total ore de curs 28  

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

1. Verigile lectiei de educaţie fizică şi sport.  Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

1 ore 

2. Priceperile şi deprinderile motrice – metode şi mijloace de dezvoltare. Idem 1 ore 

3. Metode şi mijloace pentru dezvoltarea calităţilor motrice. Idem 2 ore 

4. Lecţia de educaţie fizică şi sport şi vergile lecţiei de educaţie fizică şi sport. Idem 2 ore 

5. Planificarea în Educaţie fizică şi sport. Idem 1 ore 

6. Jocurile de mişcare mijloc pentru dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor 

motrice 

Idem 1 ore 

7. Jocurile de mişcare mijloc pentru dezvoltarea calităţilor motrice Idem 1 ore 

8. Proiect didactic pentru ciclul primar Idem 2 ore 

9. Proiect didactic pentru ciclul gimnazial Idem 2 ore 

10. Proiect didactic pentru ciclul liceal Idem 1 ore 

Total ore de seminar  14 

Bibliografie 

1. Bitang, V., (2018), Note de curs (format electronic), ediţie revizuită 

2. Bota, A., (2006) Exerciţii fizice pentru viaṭă activă, Edit. Cartea Universitară 

3. Dumitrecsu, S., (2003) Jogging – alergi pentru viaţă, Ed. Cartea de buzunar, Bucureşti 

4. Cậrstea Gheorghe, (2000),Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului, Editura AN-DA, Bucureşti 

5. Colibaba Evuleţ,D., Bota,I., (2002), Baschet - Note de curs, Pitești, Universitatea din Piteşti 

6. Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti 



7. Croitoru D. (2000) Volei, Bucureşti, A.N.E.F.S.  

8. Dragnea A. (coord.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura FEST 

9. Dragnea A., Bota A. (1999) Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică 

10. Dragnea A., Teodorescu S. (2002) Teoria sportului, Bucureşti, Editura FEST 

11. Firea E. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare, Bucureşti, Universitatea Ecologică 

12. Ganea I. V., (2001) Schi alpin – curs anul I, Cluj-Napoca, Editura FEFS  

13. Ganea I. V., Ţălnariu D, Ganea V., (2007) Aspecte tehnico-tactice în schiul alpin de performanţă”, Editura 

Accent, Cluj-Napoca 

14. Ganea I.V., (2006) Managementul agrementului în natură, Cluj- Napoca, Editura Napoca Star 

15. Hanţiu Iacob, (2002), Jocuri de mişcare, Editura Universităţii din Oradea, Oradea 

16. Niculescu I., (2006) Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova 

17. Niculescu, M., ( 2002) Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti 

18. xxx  Programe şcolare, Aria curriculară ,, Educaţie Fizică şi Sport” toate ciclurile, site-ul MECTS 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul specializării prin următoarele: dezvoltarea armonioasă a organismului; optimizarea stării de sănătate; 

optimizarea stării de sănătate; prevenirea instalării deficienţelor fizice globale şi segmentare, formarea şi 

menţinerea atitudinilor corecte ale corpului; stimularea interesului studenţilor pentru practicarea sistematică şi 

independentă a exerciţiului fizic în mod individual şi colectiv zilnic sau săptămânal; crearea obişnuinţei de 

respectare a normelor de igienă sportivă şi de prevenire a accidentelor; dezvoltarea capacităţii de autoapărare şi 

autodepăşire. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator  Participare activă la 

ore;  

 Dispoziţie la efort 

fizic şi intelectual; 

 Echipament adecvat;  

 Atitudine 

corespunzătoare 

pentru lucrul în 

echipă. 

 Executarea exerciţiilor ca 

număr şi corectitudine; 

 Evaluare continuă pe 

parcursul activităţii; 

 Teste pe parcursul semestrului 

şi notarea lor; 

 

- 70% 

 

- 10% 

 

- 10% 

 

- 10% 

10.6 Standard minim de performanţă  

 -  4 verificări practice pe parcursul orelor din semestrul I; 

- 2 referate realizate şi susţinute în cadrul orelor practice, admise cu minimum nota 5, reprezintă modalitatea 

de obţinere a numărului de credite prevăzut pentru activitatea independentă.  

     Teme de referat: 

      - Jocurile de mişcare – mijloc pentru dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor motrice. 

      - Jocurile de mişcare – mijloc pentru dezvoltarea calităţilor motrice. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 Data avizării în departament           Semnătura directorului de departament 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

2.1 Denumirea disciplinei TEORIA ŞI PRACTICA ÎN SPORTURI DE COMBAT - JUDO 

2.2 Titularul activităţii de 

curs 

Lect. univ. dr. ARDELEAN Viorel Petru 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect. univ. dr. ARDELEAN Viorel Petru 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAD3O04 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 

seminar/laborator/L.P. 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  

42 
din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare/lectii practice, teme, referate, portofolii si eseuri  18 

Tutoriat  5 

Examinări 5 

Alte activităţi (vizionare competiţii/ vizionare resurse on-line p. la metode de antrenament) 10 

3.7 Total ore studiu individual  83 

3.8 Total ore pe semestru  125 

3. 9 Numărul de credite  5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 

1.2 Facultatea  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 

1.4 Domeniul de studii  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii ZI/ LICENŢIAT ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  -Anatomie funcţională 

-Metodica disciplinelor sportive gimnice 

4.2 de competenţe -cunoştinţe word, - navigare internet, - practicare în liceu sporturi de combat  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală curs, videoproiector 

5.2. de desfăsurare a 

seminarului/lectiilor practice 

Sala cu saltea regulamentara pentru incepatori 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs 

 Istoricul  disciplinei sportive judo, caracteristici, evoluţia pe plan naţional şi 

internaţional  

Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversaţia 

1 

oră 

Criterii de clasificare a disciplinei sportive judo (Nage waza- lupta din 

picioare/ Ne waza- lupta la sol)  

Idem 2 

ore 

Teoria şi metodica învăţării si perfectionarii elementelor de bază  din judo (> 

poziţii – shizentai, > deplasări – shintai, > prize – kumi kata, > dezechilibrări 

– kuzushi,         > ukemi - căderi) 

Idem 2 

ore 

Teoria şi metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din picioare 

– Nage waza (>Ashi waza – tehnici de picior, >Koshi waza – tehn. de şold, 

>Katame waza – tehn. de umăr şi braţ, >Sutemi waza – tehn. de sacrificiu) 

Idem 4 

ore 

Teoria şi metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din lupta la 

sol – Ne waza: (>Osaekomi waza – imobilizări, >Shimewaza – strangulări, 

>Kansetsu waza - luxări) 

Idem 4 

ore 

 Teoria şi metodica folosirii elementelor disciplinelor sportive combat - judo  

în lecţia de educaţie fizică şcolară 

 

Idem 1 

oră 

Bibliografie 

 Ardelean V. P., 2018, Teorie şi practică în sporturi de combat – Judo, suport curs electronic, 

Platforma SUMS – UAV,  

 Bocioacă, L., 2003, Puterea în judo", Editura Bren, Bucureşti; 

 Deliu D., 2007, Metodica disciplinelor de combat, Editura UNEFS, Bucureşti; 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit) 

Cp3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor 

specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic 

(1 credit) 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională 

(1 credit) 

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei  

- Obiectivul disciplinei este pregătirea practico-metodică individuală a studenţilor în 

vederea învăţării procedeelor tehnico-tactice de bază din judo şi dezvoltarea 

capacităţii de aplicare în practică a procedeelor învăţate sau a altor mijloace specific 

judo-ului; 

7.2 Obiectivele 

specifice  

- Completarea profilului absolventilor cu un bagaj de cunostinte teoretice si practico 

metodice specifice disciplinei sportive judo, necesare orelor de educatie fizică. 

- Formarea unui bagaj minim de deprinderi si priceperi motrice specifice 

disciplinelor sportive de combat-judo, care sa permita absolventului initierea elevilor 

in aceasta disciplina. 

- Capacitatea studentilor sa actioneze cu mijloace specifice disciplinelor sportive de 

combat-judo in vederea dezvoltarii capacitatii de efort a elevilor, a calitatilor 

motrice, şi a diversificării orelor de educaţie fizică. 



 Hantău, I. , 2000, "Structura antrenamentului de judo", Editura Printech, Bucureşti; 

 Roman, C., Galan, S., Galan, D.,  2008, Judo si ju-jitsu sport si autoapărare. Editura Risoprint, Cluj 

Napoca, 2008; 

 Negoita, A., Galan, D., 2009. Educatie fizica si sport prin metode martiale.  Editura Risoprint, Cluj 

Napoca, 2009; 

 Vespan, V., 2001, Anihilarea agresorilor prin tehnici de autoaparare. Editura didactica si 

pedagogica, Bucuresti, 

 http://judoinfo.com/lessons/  

 http://www.frjudo.ro  

8. 2 Seminar/laborator/lucrari practice Metode de 

predare 
Obs 

Metodica învăţării si perfectionarii elementelor de bază  din judo: > poziţii – 

shizentai, > deplasări – shintai, > prize – kumi kata, > dezechilibrări - kuzushi 

Explicatia 

Demonstratia 

2 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din picioare – Nage 

waza : >Ashi waza – tehnici de picior (O soto gari, O uchi gari, Ko soto gari, 

Ko uchi gari, De ashi barai) 

Idem 4 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din picioare – Nage 

waza: , >Koshi waza – tehn. de şold, (O goshi, Uki goshi, Harai goshi) 

Idem 4 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din picioare – Nage 

waza: >Katame waza – tehn. de umăr şi braţ (Tai otoshi, Ippon seoi nage, 

Morote seoi nage) 

Idem 4 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din lupta la sol – Ne 

waza: >Osaekomi waza – imobilizări (Hon kesa gatame, zoko shisho gatame, 

kami shisho gatame, tate shisho gatame) 

Idem 4 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din lupta la sol – Ne 

waza: >Shimewaza – strangulări (Kata juji jime, Okuri juji jime, Hadaka juji 

jime) 

Idem 4 ore 

Metodica învăţării si perfectionarii procedeelor tehnice din lupta la sol – Ne 

waza: >Kansetsu waza – luxări (Ude garami, Ude hisghigi juji gatame, Ude 

gatame) 

Idem 4 ore 

 Structuri de exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor mortice necesare în 

practicarea sporturilor de combat-judo 

Idem 2 ore 

    Bibliografie 

 Ardelean V. P., 2018, Îndrumar practic de judo şi autoapărare. Suport curs electronic, Platforma 

SUMS – UAV,  

 Deliu D., ,2007, Metodica disciplinelor de combat- ANEFS, Bucureşti; 

 Andrei ,V.,L., 2009, Caiet de seminar pentru disciplina Combat,Editura Mirton, Timişoara  

 Roman, C., Galan, S., Galan, D.,  2008, Judo si ju-jitsu sport si autoapărare. Editura Risoprint, Cluj 

Napoca, 2008; 

 Negoita, A., Galan, D., 2009. Educatie fizica si sport prin metode martiale.  Editura Risoprint, Cluj 

Napoca, 2009; 

 https://www.martialartnearyou.com/judo_classes_judo_clubs.php  

 http://budokwai.co.uk/judo  

 http://www.pescholars.com/lesson_plans/lp_58/self_defense_lp3_58.htm 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

      Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea 

specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului 

Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului 

Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de 

plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, centre de joacă si recreere, etc. 

http://judoinfo.com/lessons/
http://www.frjudo.ro/
https://www.martialartnearyou.com/judo_classes_judo_clubs.php
http://budokwai.co.uk/judo
http://www.pescholars.com/lesson_plans/lp_58/self_defense_lp3_58.htm


 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

-cunoaştere şi înţelegere, 

participare activă, rezolvare 

de itemi; 

- Examen scris/ oral 40 % 

10.5 

Seminar/laborator 

- participare activă, dizpoz. 

la efort,  înţelegerea 

noţiunilor; 

-abilitatea de explicare, 

interpretare şi aplicare a 

cunoştinţelor; 

-atitudine corespunzăt. 

pentru lucrul în echipă. 

-Examen practic 

-Referate pe parcursul semestrului 

-Evaluare pe parcurs (conducere lecţie 

integral sau parţial) 

30% 

20% 

10% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

1. Prezenţă minim la 40% ore curs şi 60% Lp 

2. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 

2. Realizarea şi susţinerea referatului; 

3. Minim nota 5 la testarea practică, aceasta fiind o condiţie obligatorie de acces la examenul scris; 

4. Să rezolve minim 50% din întrebările testului scris. 

 

 

Data completării            Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar 

            

 

 

Data avizării                                                               Semnătura directorului de  de departament                                        

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 



FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat în educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEORIA ŞI PRACTICA ÎN RAMURI ALE GIMNASTICII-

GIMNASTICA ACROBATICĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs Lector univ. dr. Piscoi Georgeta Lucia 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Lector univ. dr. Piscoi Georgeta Lucia 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1  

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAD3O05  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 4 

Examinări 5 

Alte activităţi 19 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Educaţie fizică, categorie de clasificare sportivă sau atestat într-o ramură sportivă de 

performanţă 

4.2 de competenţe Cunoaşterea elementelor acrobatice prezente în programa şcolară clasele V - XII 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

 

 

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar(1 credit) 

Cp3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ 

obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a 

exerciţiului fizic(1 credit) 

Competenţe 

transversale 

 

 

 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 

profesională(1 credit) 

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive(1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Însuşirea bazelor teoretice, practice şi metodologice de predare a gimnasticii şi 

gimnasticii acrobatice ca mijloc important al educaţiei fizice şcolare; 



Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice gimnasticii acrobatice; 

Perfecţionarea cunoştinţelor practico-metodice din gimnastica acrobatică în 

concordanţă cu programa şcolară 

Realizarea profilului profesorului de educaţie fizică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Să Să contribuie le dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice, în special la     

dezvoltarea forţei, mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare; 

Să  Să dezvolte la un nivel superior deprinderile motrice de bază şi specifice; 

Să contribuie la dezvoltarea capacităţii de coordonare a segmentelor şi a întregului 

corp în mişcare, perfecţionarea schemei corporale, şi la dezvoltarea echilibrului, 

coordonării, capacităţii de orientare în spaţiu şi dirijării precise a mişcărilor; 

Să dezvolte simţul corectitudinii mişcărilor, atât a celor cu structură coordinativă 

simplă sau complexă. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obse 

Formarea deprinderilor motrice în gimnastică Prelegere interactivă, expunere cu 

oponent, conversație 

2 ore 

Generalităţi din gimnastica acrobatică idem 2 ore 

Elemente acrobatice statice de mare mobilitate idem 2 ore 

Elemente acrobatice statice cu caracter de echilibru şi   forţă idem 2 ore 

Elemente acrobatice dinamice idem 2 ore 

Elemente acrobatice dinamice idem 2 ore 

Săriturile din gimnastică în şcoală idem 2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Învăţare/repetare rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit Demonstratie, explicatie 3 ore 

Invăţare/repetare rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit Demonstratie, explicatie 5 ore 

Învăţare/repetare rostogolire înainte din depărtat în depărtat Demonstratie,explicatie 3 ore 

Învăţare/repetare rostogolire înapoi din depărtat în depărtat Demonstratie,explicatie 3 ore 

Învăţare/repetare cumpănă înainte/înapoi Demonstratie,explicatie 5 ore 

Învăţare/repetare stând pe omoplaţi Demonstratie,explicatie 3 ore 

Învăţare/repetare pod de jos şi de sus Demonstratie, explicatie 3 ore 

 Învăţare/repetare stând pe cap şi pe mâini Demonstratie, explicatie 3 ore 

Bibliografie 

Piscoi, G., Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic), 2018; 

Gonczi, M., Nicoain, M., Gimnastica, Editura Mirton, 2002;                              

Grigore, V., Gimnastica artistică, bazele teoretice ale antrenamentului    sportiv, Editura “Semne”, Bucureşti 2001;     

Raicu, M., şi Faur, M.,  Gimnastica acrobatică la clasele V-VIII, Editura Mirton, Timişoara, 1998; 

Firea, E., Metodica Educaţiei fizice şcolare, Editura Stadion, Bucureşti 1998. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, Unităţi ale 

Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de sănătate, destindere şi 

petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, centre de joacă si recreere, 

etc. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs  Cunoaşterea noţiunilor şi folosirea 

terminologiei specifice domeniului; 

 Capacitatea de utilizare a termenilor 

specifici gimnasticii de bază; 

 Participare la 75% din cursuri. 

 

 

Examen 

 

 

70 % 



10.5 

Seminar/laborator 

   

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- explicare şi demonstraţie practică a învăţării săriturii în depărtat peste capra de gimnastica 

- capacitatea de acordare a ajutorului corect la rostogolirea înainte în depărtat 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

 

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei APLICAŢII PRACTICE DISCIPLINE 

SPORTIVE DE IARNĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs - 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect.  univ. dr. Ardelean Viorel Petru 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1 

2.6 Tipul de evaluare Verificare practică 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BIAD3O06 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          

2 
din care:   3.2 

curs 

- 3.3 

seminar/laborator/L.P. 

2 

3.4 Total ore din planul 

deînvăţământ 

       

28 
din care:   3.5 

curs 

- 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare/lectii practice, teme, referate, proiecte 5 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (participari/ vizionare competitii de profil) 2 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Teoria şi practica în sporturi de iarnă - Schi 

4.2 de competenţe Mediul Word, Excel, Internet 
5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sala de curs dotata cu aparatura de videoproiecţie 

5.2. de desfăsurare a 

seminarului/lectiilor 

practice 

Partie de schi adaptată, cu nivele diferite de dificultate, poteci şi drumuri de 

acces pt schiul de tura, în staţiune montană, dotată cu transport pe cablu; şi 

patinoar  -   stagiu de 5 zile 



 

8. Conţinuturi 

8. 2 Seminar/laborator/lucrari practice - Patinaj Metode de 

predare 
Obs 

Învaţarea poziţiei de bază./ Învăţarea mişcărilor ciclice la nivelul 

membrelor inferioare 

Explicatia 

Demonstratia 

Repetare 

  

2 ore 

Învaţarea impingerilor şi corelarea acestora cu mişcarea ciclică a braţelor; / 

Formarea şi consolidarea deprinderilor motrice prin exerciţii de imitaţie 

complectă 

Idem 2 ore 

Exersarea pasului de patinaj prin alunecare in 
linie dreapta; / Învăţarea opririi prin frânare (“break stop”) 

Idem 2 ore 

Învăţarea schimbarilor de directie din 
alunecare prin schimbarea pasului; / Dezvoltarea echilibrului prin 
impingeri succesive şi alunecare prelungită pe o patina 

 

Idem 
2 ore 

Însuşirea tehnicii de execuţie a întoarcerilor; / Învăţarea şerpuirilor 

succesive 

Idem 2 ore 

Învăţarea mersului cu spatele; / Însuşirea mecanismelor de schimbare a 

direcţiei trunchiului în  alunecare  (cu  faţa sau cu spatele). 

Idem 2 ore 

8. 2 Seminar/laborator/lucrari practice – Schi de tură   
Cunoaşterea şi întreţinerea materialelor 
specifice practicării schiului de tură; / Învăţarea tehnicii mersului pe 

schiuri 

Explicatia 

Demonstratia 

Repetare 

1 oră 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
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ţe

 

 p
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a
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C1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

 

C
o
m

p
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en
ţe

 

tr
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n
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 CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive, în tabere (1 credit) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dobandirea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la invăţarea şi 
consolidarea principalelor elemente ş i procedee tehnice specifice 
patinajului/ a schiului de tură/ a snowboardului, precum şi a 
principalelor noţiuni de regulament 

7.2 Obiectivele specifice  Insuşirea deprinderilor tehnice de bază ş i a procedeelor tehnice 
minimale, necesare practicării patinajului, a schiului de tură şi a 
snowboardului. 
Insuşirea corectă a liniilor metodice în direcţia predarii acestor sporturi 
în învăţământul preuniversitar, precum şi în agrement şi turism. 
Adaptarea procesului de instruire funcţie de particularităţile 

morfofuncţionale şi de vârstă ale elevilor .  



Învăţarea urcarii pe schiul de tură; / Învăţarea procedeelor de franare şi 

oprire 

Idem 1 oră 

Învăţarea procedeelor de evitare (paşii 
succesivi spre deal şi paşii turnanţi spre vale); / Perfecţionarea ocolirii în 

plug 

Idem 2 ore 

Însuşirea modalitiitilor de adaptare a tehnicii 
de ocolire in zăpezi diferite (crusta, pulver); / Învăţarea ocolirii in 
zapada mare prin tehnica telemark 

Idem 2 ore 

Însuşirea unui procedeu de şerpuire pe pante abrupte şi spaţii inguste; / 

Însuşirea mersurilor de prevenire a accidentelor şi acordarea primului 

ajutor  

Idem 2 ore 

8. 2 Seminar/laborator/lucrari practice – Snowboarding   
Cunoaşterea şi familiarizarea cu materialele 
specifice de snowboard; / Acomodarea cu materialele în condiţii de 
dificultate progresivă 

Explicatia 

Demonstratia 

Repetare 

1 ora 

Formarea echilibrului pe plat prin pedalare pe un picior, prin tragere — 

împingere; / Învaţarea poziţiei de bază în coborâre directă pe pante foarte 

line 

Idem 2 ore 

Învaţarea procedeelor de oprire în backside şi 
frontside; / Învaţarea folosirii teleschiului în urcare 

Idem 2 ore 

Învaţarea tehnicii de coborare oblică cu faţa 
şi cu spatele; / Învaţarea şi consolidarea virajului spre deal şi oprire in 
derapaj controlat 

Idem 2 ore 

Învaţarea şi consolidarea schimbărilor de 
direcţie de pe linia pantei; / Învaţarea virajului spre vale 

Idem 2 ore 

   

    BIBLIOGRAFIE 
1. TIMID H., CIOBANU A., Sistemul de norme §i cerinte in patinajul viteza, F.R.P Colegiul 

Central al Antrenorilor, 1987 
2. POWELL M., SVENSSON J., In-Line Skating, Ed. Human Kinetics, 1998 
3. DIANNE HOLUM, The complete handbook of speed skating, Ed. Enslow Publishers, 1984 

4. PAbCU S., BARABAb N., TERTEA CARMEN, Curs de schi, Universitatea Babel Bolyai, 
Cluj Napoca, 1977 

5. FORTIU A., CARSTOCEA V., Schiul Fond, Ed. Stadion, Bucure§ti, 1972 
6. CARSTOCEA V., Particu1arita{ile antrenamentului pentru schiul fond, IEFS Bucure§ti, 1977 

7. WENGER U., VOGEL A., Noua tehnica de schi fond, traducere ANEFS, 1987 

8. BARABAb N., GANEA I. V., Schi — Caiet de lucrari practice, UBB Cluj Napoca, 1995 

9. GRIGORA$ P., POP D., Aspecte generale privind determinismul §i tipologia sporturilor 

extreme, 2000 
10. GROGORAb P., Schi alpin. Snowboard. Carving., Ed. Accent, Cluj Napoca, 2002 
11. SKEEN B., Tehnica snowboardului, Ed. Snatech, 2001 
12. CARSTOCEA V., COTOP M., Metoda unica de predare a schiului §i snowboardului, 

ANEF Bucure§ti, 2000 
13. www.snowboarding-online.com 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

http://www.snowboarding-online.com/


10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs - - - 

10.5.Seminar/laborator/lectii 

practice              

- Cunoaşterea noţiunilor şi 

folosirea terminologiei 

specifice domeniului; 

- Cunoştinţe/ deprinderi 

practice accumulate 

- Capacitatea de aplicare a 

cunoştinţelor în lecţia de 

educaţie fizică 

 

-Examen practic 

-Referate pe parcursul 

semestrului 

-Evaluare pe parcurs 

(conducere lecţie) 

 

50% 

 

30% 

 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota : 5  

- prezenţă minim 50 % la Lp, 

 - 1 verificare practică pe parcursul celor 28 ore de LP, prin demonstrarea şi executarea elementelor 

şi procedelor tehnice învăţate, stabilite de profesor, la un nivel satisfăcător; 

- 1 referat realizat şi susţinut în cadrul orelor practice (care să conţină: a) prezentarea şi descrierea a 

jumătate din procedeele tehnice învăţate, metodica învăţării, greşeli; b) un proiect de lecţie pentru o 

clasă de liceu în care tema lecţiei să fie adaptată sporturilor de iarnă), admis cu minimum nota 5, 

reprezintă modalitatea de obţinere a numărului de credite prevăzut pentru activitatea independentă. 
 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

 

Data avizării în departament 

                      

 

            Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 
                            

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic,  respectând cerinţele 

programei şcolare din învaţamântul preuniversitar şi  contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului. Absolvenţii pot fi încadraţi la nivel de: Unităţi ale 

Ministerului Educaţiei Naţionale, Min. Tineretului şi Sportului, Unităţi ale Federaţiei „Sportul 

pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de sănătate, destindere şi 

petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, centre de 

joacă si recreere, etc 



FIŞA DISCIPLINEI 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODE  DE CERCETARE ÎN EFS 

2.2 Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. Galea Dorin 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Prof.univ.dr. Galea  Dorin 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAC3O07 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  - 

Examinări 3 

Alte activităţi: Măsurători şi testări lucrare de licenţă 25 

3.7 Total ore studiu individual  58 

3.9 Total ore pe semestru  100 

3. 10 Numărul de credite  4 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 

1.2 Facultatea  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 

1.4 Domeniul de studii  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii ZI/ LICENŢIAT ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală curs, videoproiector 

5.2. de desfăsurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală seminar, videoproiector, smartboard 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
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CP5 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport(2 credite) 

 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Obs/ore 

Noţiuni introductive; metode; tipuri de cercetare în activităţi fizice Prelegere 

interactivă, 

expunere cu 

oponent, 

conversație 

2  

Cercetarea analitică: cercetarea istorică, cercetarea filozofică, recenzia, meta-

analiza 

Idem 1 

Cercetarea descriptivă:chestionarul, interviul, sondajul normativ, studiul de 

caz,analiza activităţii,analiza documentară, studii de dezvoltare, studii 

corelaţionale 

Idem 1  

Procesul de cercetare, utilizarea literaturii, părţile unei teze Idem 1  

Concepte de bază ale metodelor statistice, tipuri de corelaţii, utilizarea 

corelaţiei pentru estimări 

Idem 1  

Noţiuni introductive; metode; tipuri de cercetare în activităţi fizice Idem 1 

Cercetarea analitică: cercetarea istorică, cercetarea filozofică, recenzia, meta-

analiza 

Idem 2  

Cercetarea descriptivă:chestionarul, interviul, sondajul normativ, studiul de 

caz,analiza activităţii,analiza documentară, studii de dezvoltare, studii 

corelaţionale 

Idem 1  

Cercetarea calitativă Idem 1  

Cercetarea corelaţională Idem 1  

Procesul de cercetare, utilizarea literaturii, părţile unei teze Idem 1  

Concepte de bază ale metodelor statistice, tipuri de corelaţii, utilizarea 

corelaţiei pentru estimări 

Idem 1  

Bibliografie 

Epuran Mihai,(2005) ,,Metodologia cercetării activităţilor corporale” (ediţia II), ed.FEST, Bucureşti; 

Ioan Galea, Viorel Ardelean, Gabriela Iştvan, (2010), ,,Metodologia cercetării ştiinţifice în Educaţie Fizică şi 

Sport”, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad; 

Galea, I., Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic), 2018; 

Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson (1996), ,, Metodologia cercetării în activitatea Fizică”, SDP, Bucureşti 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

Reguli pentru elaborarea unei lucrări Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

4 

C
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CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 

profesională(2 credite) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  cunoştinţe şi deprinderi în metodologia cercetării 

7.2 Obiectivele specifice  să recenzeze literatura de specialitate; 

să finalizeze o cercetare experimentală (măsurători, grupe de 

lucru indicatori statistici, prelucrarea şi interpretarea datelor); 

să elaboreze (tehnoredactarea) o lucrare de cercetare. 



Criterii pentru aprecierea unei lucrări; idem 4  

Cercetarea experimentală: validare internă Idem 4 

Cercetarea experimentală:  validare externă Idem 4 

Validitatea şi semnificaţia măsurătorii în cercetare;  Idem 4 

Concepte matematice şi simboluri statistice Idem 4 

Tabele şi grafice Idem 4 

Bibliografie 

1. Galea, I., 2018, Note de seminar (suport electronic);  

2. Brian Mackenzie, (2005),  ,,101 Performance Evaluation Tests”, Electric Word plc, London; 

3.  Jay Hoffman,(2006),  ,, Norms for Fitness, Performance and Health”,  Human Kinetics, IL, USA; 

4. James Morrow, JR., Allen W. Jackson, James G. Disch, Dale P. Mood, Measurement and Evaluation in 

Human Performance, Third Edition, Human Kinetics, IL, USA 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 
Cunoştinţe teoretice Examen oral 70% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Cunoştinţe/deprinderi 

practice în cercetarea 

experimentală 

Teme/referate pe parcursul 

semestrelor 

30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota : 5 

    - să genereze un tabel cu date în programul SPSS 

    - să calculeze abaterea standard pentru un șir de date 

     - 2 referate realizate şi susţinute în cadrul orelor de laborator, admise cu minimum nota 5,   reprezintă 

modalitatea de obţinere a dreptului de a susține examenul oral.  

 

Data completării Semnătura titularului de curs          Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament           Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţa de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

1.2. Facultatea Educaţie Fizică şi Sport 

1.3. Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4. Domeniul de studii Educatie fizică şi sport 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/Calificarea Zi/ licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 

2.2. Titularul activităţii de curs  

2.3. Titularul activităţii de seminar Asist .univ.dr.  Ponta Laura 

2.4. Anul de studiu II 

2.5. Semestrul I 

2.6. Tipul de evaluare Vp 

2.7. Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAC3O08 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numărul de ore pe săptămână 1 din care3.2. curs 0 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

14 din care3.5. curs 0 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 3 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 11 

3.8. Total ore pe semestru 25 

3.9. Numărul de credite 1 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

6. Competenţe specifice acumulate 

6.1. Competenţe 

profesionale 

  

6.2. Competenţe 

transversale 

CT3 Operarea cu programe digitale , documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie 

internaţională(1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

- oferirea şi solicitarea de informaţii diverse în cadrul unei conversaţii 

- extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text şi folosirea lor în diverse activităţi 

- folosirea corectă a cât mai multe structuri gramaticale şi de limbă 

- însusirea limbajului de specialitate de bază şi folosirea lui în redactarea diverselor 

materiale sau în diverse situaţii conversaţionale 

7.2. Obiectivele 

specifice 

- însuşirea limbajului de specialitate de bază şi folosirea lui în redactarea diverselor 

materiale sau în diverse situaţii conversaţionale 

8. Conţinuturi 

8.2. Seminar/laborator Metode de seminarizare Observaţii 



The new Quitter Prelegere;Dialog interactiv 1 ora 

Games ans Sports Prelegere;Dialog interactiv 1 ora 

Soccer hooliganism Prelegere;Dialog interactiv 1 ora 

Baseball World Series Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Halloween Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

A day at the zoo Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Gymnastics Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Athletism Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Athletism 2 Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Competition and fairplay Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Doping Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Weight lifting Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Best sports? Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Verificarea cunostintelor Prelegere;Dialog interactiv; 1 ora 

Bibliografie 

1. Brieger, Nick, Professional English: Law, Penguin English, 2004 

2. Brookes, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley, Engleza pentru jurişti, Teora, 2003 

3. Chilărescu Mihaela, Paidos Constantin, Proficiency in English, Institutul European, 2001 

4. Stanton Alan, Morris Susan, Fast Track to CAE, Longman, 2004 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs - Utilizarea corectă a 

limbajului de specialitate; 

- Operarea cu noţiunile de 

bază; 

- Capacitatea analitică şi de 

sinteză; 

- Capacitate de 

autoevaluare; 

- Identificarea  unor noi 

surse bibliografice, în afara 

celor recomandate; 

- Valorificarea bibliografiei 

în referate şi eseuri. 

- Testarea periodică pe 

parcursul semestrului 

(Examen parţial) 

- Răspunsurile la 

examen / colocviu 

(evaluarea finală); 

- Întocmirea referatelor; 

- Întocmirea unor 

portofolii. 

- Răspunsurile la 

evaluarea finală – 70 %; 

- Testarea pe parcursul 

semestrului – 20 %; 

- Realizarea de referate şi 

eseuri – 10 %. 

 

10.5. Seminar/laborator - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate; 

- Operarea cu noţiunile de bază; 

      -     Identificarea  unor noi surse bibliografice; 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

ISTORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI A SPORTULUI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ISTORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI A SPORTULUI 

2.2 Titularul activităţii de curs Prof. univ. dr. Bitang Viorel 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Prof. univ. dr. Bitang Viorel 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  I 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Opţională 

2.8 Codul disciplinei BlAC3O17 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu dotări adecvate; Bibliotecă cu lucrări de 

referinţă în domeniu, review-uri şi articole, materiale digitale. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar cu dotări adecvate; Bibliotecă cu lucrări de 

referinţă în domeniu, review-uri şi articole, materiale digitale. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit). 

Competenţe 

transversale 

 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională(1 credit). 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivele generale 

ale disciplinei  

Cunoaşterea, înţelegea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. 

Cunoaşterea  izvoarelor educaţiei fizice şi a obiectului de studiu. 

 Inţelegerea educaţiei fizice în epoca modernă. Folosirea acumulărilor empirice 

pentru edificarea bazelor teoretice şi ştiinţifice ale educaţiei fizice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 Analiza resurselor puse la dispoziţie de procesele istorice evolutive. 

 Identificarea conceptelor manifestate de societate determinate de evoluţia în 

educaţia fizică şi sport. 

 Analiza evoluţiei mijloacelor şi metodelor specifice educaţiei fizice pe diferite 

trepte ale dezvoltării societăţii. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Obs./ore 



1. Obiectul, izvoarele şi metodele de cercetare ale istoriei educatiei fizice si 

sportului.    

Prelegere 

interactivă, 

expunere cu 

oponent, 

conversație 

1 oră 

2. Comuna primitivă, evoluṭia biologică și socială a omului, originea exerciṭiilor 

fizice și formele de practicare la populaṭiile primitive din America, Asia, Africa și 

Oceania.     

Idem 

1 oră 

3. Exerciṭiile fizice practicate ȋn antichitate de populaṭiile din Egipt, India, China  

şi Japonia.    
Idem 

1 oră 

4. Educaṭia fizică ȋn Grecia antică - perioada preclasică și perioada clasică 

(concepṭia despre educaṭie, instituṭii, forme de practicare, Jocurile Olimpice, 

Nemeice, Phitice, Isthmice, Panatheneene. Etapele evoluṭiei și declinului 

educaṭiei fizice. 

Idem 

1 oră 

5. Educaṭia fizică ȋn Roma antică - perioada Republicii și perioada Imperiului.   Idem 1 oră 

6. Educaṭia fizică ȋn Evul Mediu.  Modificarea concepṭiei despre educaṭie fizică. 

Formele de practicare ale exerciṭiilor fizice ȋn perioada de ȋnceput a Evului 

Mediu. Cavalerismul și educaṭia cavalereasca. Exerciṭiile fizice populare. 

Idem 

1 oră 

7. Concepṭiile despre educaṭie fizică ȋn perioada  Renașterii.     Idem 1 oră 

8. Idei referitoare la educaṭie fizică ȋn concepṭiile pedagogilor realiști din secolul 

al XVII-lea. J.A. Komenski si J. Locke. Pedagogia rationalistă din secolul al 

XVIII-lea. J.J. Rousseau și contribuṭia sa la introducerea educaṭiei fizice ȋn 

procesul de educaṭie.     

Idem 

1 oră 

9. Curentul filantropist și reintroducerea educaṭiei fizice ȋn școală -  J. Basedow, 

C. Salzman, J. Guts-Muts, G. Vieth, Pestalozzi.   
Idem 

1 oră 

10. Sistemele naṭionale  de educaṭie fizică  din secolele al XVIII-lea  și al XIX-lea 

- sistemul francez, elveṭian, german, danez, suedez și englez.     
Idem 

1 oră 

11. Restaurarea Jocurilor Olimpice Moderne. Istoricul mișcării olimpice. Idem 1 oră 

12. Exerciṭiile fizice practicate pe teritoriul ṭării noastre ȋn perioada antichităṭii și 

ȋn Evul  Mediu 
Idem 

1 oră 

13. Începuturile educaṭiei fizice școlare ȋn România. Contribuṭia unor personalităṭi 

la dezvoltarea educaṭiei fizice școlare. 
Idem 

1 oră 

14. Primele societăṭi și cluburi sportive din România. Începuturile activităṭii de 

educaṭie fizică și sport ȋn ȋnvăṭământul universitar din România. Primele 

competiṭii sportive universitare. Introducerea educaṭiei fizice ȋn ȋnvăṭământul 

superior. Înfiinṭarea instituṭiilor specializate.   

Idem 

1 oră 

Total ore de curs 14 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de 

predare 

Obs./ore 

1. Studierea, cunoaşterea şi interpretarea apariţiei şi dezvoltării educaţiei fizice 

de-a lungul orânduirilor şi formaţiunilor sociale din istoria omenirii. 

Prelegere 

interactivă, 

expunere cu 

oponent, 

conversație 

2 ore 

      2. Actul motric care-l diferenţiază esenţial pe om de animale; categoriile de 

mişcări in care îşi au originea exerciţiile fizice; principalele forme de mişcare 

practicate de indigenii de pe continentul American. 

Idem 2 ore 

3. Caracterul mişcărilor de gimnastică practicate de vechii egipteni; sistemul de 

educaţie fizică în India; primul sistem de exerciţii fizice cunoscut în China; 

vechile forme de practicare a exerciţiilor fizice japoneze care se păstrează şi în 

zilele noastre. 

Idem 2 ore 

4. Principalele surse documentare referitoare la nivelul de dezvoltare al educaţiei 

fizice în perioada preclasică din istoria Greciei antice; factori care au influenṭat 

naşterea concepţiei greceasti despre educaţie fizică. 

Idem 2 ore 

5. Trăsăturile caracteristice educaţiei fizice la romani în comparaţie Grecia antică; 

caracterul militar al educaţiei fizice a tinerilor romani în perioada Republicii; 

categoriile de jocuri organizate în Imperiul roman; "gladiatorul". 

Idem 

2 ore 

6. Factorii care au contribuit decisiv la modificarea concepţiei despre educaţia 

fizică în perioada de început a Evului Mediu; continuitatea  educaţiei fizice de-a 

lungul acestei perioade istorice; caracterul exerciţiilor fizice practicate de 

popoarele germanice, anglo-saxone şi slave. 

Idem 

2 ore 



7. Scopul educaţiei pentru pedagogii umanişti şi  limitele concepţiei lor; gânditorii 

umanişti care au reuşit să pună în practică ideile referitoare la importanţa 

educaţiei fizice în dezvoltarea personalităţii umane. 

Idem 

2 ore 

8. Lucrarea fundamentala a lui Comenius - fundamentarea pedagogică a 

exerciţiilor şi jocurilor. Principiul fundamental al concepţiei lui Rousseau, etapă 

din procesul de educaţie. 

Idem 

2 ore 

9. Marele pas pe care l-au făcut pedagogii germani de la sfârşitul secolului al 

XVIII-lea referitor la concepţiile despre locul educaţiei fizice în procesul de 

educaţie general. 

Idem 

2 ore 

10. Perioada şi ţările europene ȋn care se fundamentează primele sisteme naţionale 

de educaţie fizică. În ce a constat în principal activitatea lui Amoros? Cum 

defineşte el gimnastica; meritele lui H.Clias; Cărui scop se subordonau 

concepţiile şi conţinutul sistemului german de educaţie fizică?  

 

 

Idem 

2 ore 

11. Motivele care au determinat restaurarea Jocurilor Olimpice în variantă 

modernă.; Evangelie Zappa ; Pierre de Coubertin; reînfiinţarea J.O.;"olimpismul" 

si "mişcarea olimpică"; structura mişcării olimpice; Comitetul Olimpic roman;  

Idem 

2 ore 

12. Culturile şi civilizaţiile sub influenţa cărora s-a desfăşurat activitatea de 

educaţie fizică în antichitate? Cum s-a manifestat această influenţă; izvoarele care 

permit o investigaţie reală asupra formlor de practicare a exercţiilor fizice pe 

teritoriul ţării noastre în Evul Mediu; documentele care atestă existenţa unor 

jocuri cavalereşti; "geridul". 

Idem 

2 ore 

13. Alexandru Ipsilante, deschizător  de drumuri în  dezvoltarea educaţiei fizice 

şcolare pe teritoriul ţării noastre; prima programă şcolară de gimnastică; 

contribuţia lui G. Moceanu, a lui D. Ionescu și a lui Spiru Haret la dezvoltarea 

educaţiei fizice şcolare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Idem 

2 ore 

14. Perioada din care se poate vorbi despre o activitate sportivă în Romania; 

primele nuclee ale sportului românesc; prima organizaţie înfiinţată pentru a creea 

cadrul organizatoric necesar dezvoltării activităţii sportive; rolul "Societăţii 

Academice Petru Maior“ în dezvoltarea activităţii sportive studenţeşti din ţara 

noastră; primul club sportiv studenţesc din Romania; educaţia fizică în 

învăţămantul superior din ţara noastră; primul institut superior de educaţie fizică 

de la noi din ţară. 

Idem 

2 ore 

Total ore de seminar 28 ore 

Bibliografie:  

1. Bitang, V., (2018) Note de curs (suport electronic); 

2. Bârsănescu, Şt. şi colab., (1980), Istoria pedagogiei, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

3. Flavia Rusu, (2004), Istoria educaţiei fizice şi a sportului de la origini la Jocurile Olimpice moderne, Editura 

Napoca Star 

4. Niculescu, I., (2009), Fenomenul sportiv de-a lungul timpului, Edit. Universitaria Craiova 

5. Postolache, N., (1995), Istoria sportului în România, Edit. Profexim, Bucureşti 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Nationale, 

Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de 

sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, 

centre de joacă si recreere, etc. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs   Susţinerea de referate 

  Rezolvarea de itemi în 

cadrul evaluării finale 

 Evaluare orală, 

 Evaluare scrisă 

 

70 % 

 

10.5 Seminar/laborator  Participare activă la ore;  

 Dispoziţie la efort  

intelectual; 

 Atitudine 

corespunzătoare pentru 

lucrul în echipă. 

 Sustinere de referate 

 Evaluare continuă pe parcursul 

activităţii; 

 Teste pe parcursul semestrului  

şi notarea lor; 

 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  



- verificarea cunostintelor sub forma de colocviu scris a cunostiintelor dobandite. 

- 2 referate realizate şi susţinute în cadrul orelor de seminar, admise cu minimum nota 5, reprezintă modalitatea 

de obţinere a numărului de credite prevăzut pentru activitatea independentă. Teme de referat: 

           - Sportivi romani participanti la Jocurile Olimpice moderne. 

           - Principalele surse documentare referitoare la nivelul de dezvoltare al educaţiei fizice în perioada 

preclasică din istoria Greciei antice. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PEDAGOGIE II (TEORIA ŞI METODOLOGIA 

INSTRUIRII -TEORIA ŞI METODOLOGIA 

EVALUĂRII) 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Balaş Evelina 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Conf. univ. dr. Balaş Evelina 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  1 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAD3F19 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 4 

Examinări 5 

Alte activităţi.  15 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum teoria şi metodologia curriculum-ului 

4.2 de competenţe capacitatea de a utiliza practic si aplicativ termeni si notiuni 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului    Sală curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală curs, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Cp1. Relaţionarea demersurilor didactice cu particularităţile psihologice ale elevilor;  

 Inserarea în ansamblul de cunoştinţe psihopedagogice a noilor orientări privind educarea, 

instruirea şi învăţarea  (1 credit) 

Cp2.  Proiectarea, conducerea şi evaluarea unor activităţi educative care pun accent pe  

dezvoltarea abilităţilor specifice elevilor(1 credit)  

Cp3. Proiectarea activităţilor având ca premisă dezvoltarea autonomiei la educabili(1 credit)   

Competenţe 

transversale 

Ct1. Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de 

instruire(1 credit)     



Ct2. Practicarea unui stil de lucru comunicativ, participativ si responsabil(1 credit) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Familiarizarea studenţilor cu principalele notiuni, termeni si aplicatii teoretice si 

practice specifice disciplinei.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Însuşirea limbajului, teoriilor şi formarea capacităţilor de interpretare a 

informaţiilor specifice domeniului teoriei şi metodologiei instruirii şi evaluării. 

Formarea gândirii critice, creative şi evaluative în proiectarea şi realizarea 

activităţilor de predare- învăţare- evaluare.  

Aplicarea strategiilor didactice interactive.  

Dezvoltarea competenţelor de ordin metodologic şi aplicativ.  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs. 

Teoria instruirii. Concept, operaţionalizarea termenilor „educaţie” 

şi„instrucţie”  

Predare interactivă 
2 ore 

Procesul de învăţământ aspecte structurale 1  

Modele instrucţionale. Orientări contemporane în practica învăţării. Învăţarea 

activă.  

Predare interactivă 4 ore 

Conceptul de predare. Orientări contemporane în teoria şi practica predării 

.Predarea ca act de comunicare didactică;  

Predare interactivă 2 ore 

Predarea . Strategii şi stiluri de predare. Eficienţa predării  

Definire şi caracterizare. Tipologia strategiilor de instruire   

Predare interactivă 2 ore 

Metode şi tehnici de instruire. Concepte: metodă, procedeu, tehnică, mijloc, 

metodologie, tehnologie, strategie;  

Predare interactivă 4 ore 

Sistemul metodelor de instruire. Metodologie educaţională.  

Metode active şi interactive de predare - învăţare;   

Mijloace de învăţământ, componentă a procesului  educaţional.  

Predare interactivă 2 ore 

Forme de organizare a instruirii . Criterii de organizare a instruirii   

Forme de organizare şi desfăşurare ale relaţiei educaţionale;  

Predare interactivă 2 ore 

Strategii de instruire şi autoinstruire. Interacţiuni şi relaţii instrucţionale. 

Conceptul de proiectare didactică, design educaţional.  

Predare interactivă 2 ore 

Niveluri de proiectare. Etapele proiectării didactice. Proiectarea pedagogică. 

Design educaţŃional  

Predare interactivă 2 ore 

Teoria evaluării în ansamblul teoriei educaţiei Semnificaţie şi 

operaţionalizare. Structura procesului evaluativ  

Predare interactivă 2 ore 

Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şi progresului şcolar  Strategii de 

evaluare a randamentului şcolar  

Metode alternative de evaluare  

Predare interactivă 4 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Teoria instruirii.Conceptul de învăţare. Identificarea propriului stil de 

învăţare 
Predare interactivă 

3 ore 

Sistemul metodelor de instruire. Aplicaţii practice şi exemple.Abordări 

moderne în didactica.  
Predare interactivă 3 ore 

Strategii de instruire şi autoinstruire  

Taxonomia obiectivelor pedagogice. Formularea obiectivelor operaţionale. 

Proiectarea didactică. Exemple. Aplicaţii  

Predare interactivă 3 ore 

Proiectarea pedagogică. Design educational. Componentele proiectării 

didactice.  
Predare interactivă 3 ore 

Teoria evaluării în ansamblul teoriei educaţiei. Formele şi operaţiile 

evaluării. Analiză comparativă 
Predare interactivă 3 ore 

Dimensiuni ale Metodologia evaluării. Metode tradiţionale de evaluare, 

instrumente de evaluare  
Predare interactivă 3 ore 



Metode alternative şi complementare de evaluare: portofoliul, proiectul, 

autoevaluarea, investigaţia etc. Exemple şi aplicaţii  

Predare interactivă 5ore 

Factori perturbatori în apreciere şi notare, modalităţi de reducere a acestora  

Tipuri de distorsiuni care pot să apară în evaluare. Analiză şi exemple  

Predare interactivă 5ore 

Bibliografie 

Balaş, E., (2018), Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic) 

Bocoş, M., Albulescu, I., Chiş, V., Stan, C., (coord), (2007), Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca  

Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Ed. Aramis, 

Bucureşti; 

Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară 

Clujeană  

Chiş, V., (2005), Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competenţe, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca  

Dumitru, I. Al., (2001),Educaţie şi învăţare, Ed. Eurostampa, Timişoara  

Ezechil, L., (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti  

Herlo, D., (2004), Asupra curriculum-ului educaţional, Arad, Ed. Univ. Aurel Vlaicu  

Herlo, D., (2000), Metodologie educaţională, Arad, Ed. Univ. Aurel Vlaicu  

Ilica, A., (2003), Pedagogia comunicării educaţionale; Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Disciplina urmăreşte formarea unei imagini clare şi corecte asupra componentelor disciplinei în particular a 

acelor notiuni care se utilizeaza  în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şcolară, cu elevii claselor primare şi 

gimnaziale. Crearea unor competenţe de concepere şi implementare în practica pedagogică a activităţilor 

extraşcolare.  

 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunostinte de teorie in 

specialitate 

 50% 

10.5 Seminar/laborator Cunoştinţe practice 

demonstrabile prin  

conducerea unor lectii 

de educatie fizica 

scolara 

Colocviu individual 50% 

10.6 Standard minim de performanţă  

Cunoştinţe generale teoretico – aplicative. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FUNDAMENTELE ŞTIINŢIFICE ALE JOCURILOR 

SPORTIVE - FOTBAL 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Bulzan Claudiu 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect. univ. dr. Bulzan Claudiu 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  II 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAF4O09 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  15 

Examinări 8 

Alte activităţi: Măsurători şi testări lucrare de licenţă 15 

3.7 Total ore studiu individual  83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ (3.4) + Total ore studiu individual(3.7)  125 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3. 10 Numărul de credite  5 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 

1.2 Facultatea  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 

1.4 Domeniul de studii  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii ZI/ LICENŢIAT ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Metodica disciplinelor sportive – jocuri de echipă - fotbal, Pedagogie, Psihologie 

4.2 de competenţe Cunoaşterea şi înţelegere, explicare şi demonstrare elemenete tehnico - tactice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului    Sala de curs cu dotări adecvate; Bibliotecă cu lucrări de referinţă în   

domeniu, review-uri şi articole, materiale digitale, întrebări-test, manuale 

şi cărţi de specialitate. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de jocuri dotată cu aparatură şi materiale specifice activităţii jocului 

de fotbal; materiale digitale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs 

Jocul de fotbal. Definiţie. Încadrare. Sociologie. 

Regulament. Competiţie 

Prelegere interactivă, expunere cu 

oponent, conversație 

2 ore 

Istoria jocului de fotbal. Evul mediu, Epoca modernă- 

contemporană. Istoricul jocului în lume şi în România. 

idem 3 ore 

Analiza structurală a jocului de fotbal. idem 2 ore 

Tehnica jocului de fotbal. idem 3 ore 

Tactica jocului de fotbal. idem 2 ore 

Elemente tehnice şi tactice ale portarului. idem 2 ore 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

Lovirea mingii cu piciorul. Demonstraţia, explicaţia 2 ore 

Oprirea şi preluarea mingii. idem 2 ore 

Lovirea mingii cu capul. idem 2 ore 

Conducerea şi protejarea mingii. idem 2 ore 

Fenta şi depăşirea. idem 2 ore 

Deposedarea. idem 2 ore 

Şutul la poartă cu piciorul şi lovitura cu capul idem 2 ore 

Centrarea, lansarea şi deschiderea. idem 2 ore 

Elementele tactice individuale în apărare. idem 2 ore 

Elementele tactice individuale şi colective în apărare. idem 2 ore 

Elementele tactice individuale şi colective în atac. idem 2 ore 

Elementele portarului. idem 2 ore 

Sisteme de atac şi apărare. idem 2 ore 

Joc bilateral. idem 2 ore 

Bibliografie 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Cp.1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp.2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit) 

Cp.3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor 

specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic 

(1 credit) 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 Ct.1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională 

(1 credit) 

Ct.2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Formarea unui sistem de cunoştinţe cu caracter ştiinţific şi practico-

metodic despre conţinutul şi caracteristicile jocului de fotbal (învăţarea 

elementelor şi procedeelor tehnice, învăţarea elementelor tactice în 

apărare şi atac, învăţarea regulamentului de joc. 

7.2 Obiectivele specifice   Prin conţinutul cursului de fotbal se urmăreşte formarea profilului 

viitorului profesor de educaţie fizica, posesor al unui volum de 

cunoştinţe teoretice si practice care sa-i permită abordarea acestui joc 

sportiv in scoală. In acest sens, studentul este instruit sa-si ridice nivelul 

pregătirii tehnico-metodice individuale. 



BULZAN, C., Note de curs, ediţie revizuită (format electronic), 2018; 

IONESCU, V. I., Fotbal, Editura Helicon, Timişoara, 1995 

IONESCU, V. ION F. C., Curs de fotbal - Mijloace, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 1994; 

NEŢA GH., POPOVICI, C., Fotbal 2000, Editura JRC, Cluj Napoca, 2000; 

COJOCARU, V., Strategia pregătirii  juniorilor pentru fotbalul de mare performanţă, Editura AXIS 

MUNDI, Bucureşti , 2000; 

RĂDULESCU, M. COJOCARU, V., Ghidul antrenorului de fotbal – copii şi juniori, Editura AXIS 

MUNDI, Bucureşti ,2003 (Şcoala Federală de Antrenori). 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 
Rezolvarea de itemi în 

cadrul evaluării finale 

Evaluare scrisă 60 % 

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activă la lucrari 

practice şi curs 

Dispoziţie la efort fizic şi 

intelectual; 

Atitudine corespunzătoare 

pentru lucrul în echipă. 

Executarea exerciţiilor ca număr şi 

corectitudine; 

Evaluare continuă pe parcursul activităţii 

lucrărilor practice; 

Teste pe parcursul semestrului  

şi notarea lor; 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

- executarea corectă a minimum 2 elemente şi 2 procedee tehnice la alegere. 

- 1 referat realizat şi susţinut în cadrul orelor practice, admis cu minimum nota 5,   reprezintă modalitatea de 

obţinere a numărului de credite prevăzut pentru activitatea independentă. 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament                   Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor 

în domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de 

sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, 

Tabere, centre de joacă şi recreere, etc. 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad  

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sport 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi/ Licenţiat Educaţie fizică şi sport 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI  PRIM AJUTOR 

2.2 Titularul activităţii de curs Lector univ.dr. MIUȚA CAIUS 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lector univ.dr. MIUȚA CAIUS 

 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  2 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAF4O10 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi 29 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.8 Total ore  125 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs, notebook, video si retroproiector, smart 

board. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Laborator seminar, planse, mulaje, notebook, 

videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

CP2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar(1 credit) 

Competenţe 

transversale 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională(1 credit) 

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive(2 credite) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate) 



7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dobândirea unor cunoştinţe de bază în ce priveşte igiena alimentaţiei, igiena 

alimentaţiei sportivului, noţiuni despre raţia şi regimul alimentar 

7.2 Obiectivele specifice 

 

Dobândirea unor cunoştinţe de bază în ce priveşte traumatologia generală şi cea 

sportivă cât şi tehnica acordării primului ajutor în diverse situaţii 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs 

Introducere. Ce este Igiena. Obiectul disciplinei. Ramurile igienei Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

2 ore 

Igiena alimentaţiei. Raţia şi regimul alimentar Idem 2 ore 

Alimentaţia sportivului în diferite etape sportive Idem 2 ore 

Igiena apei, solului şi aerului Idem 2 ore 

Igiena bazelor sportive Idem 2 ore 

Igiena individuală Idem 2 ore 

Igiena echipamentului în diferite sporturi Idem 2 ore 

Trusa de prim ajutor şi utilizarea componentelor sale Idem 2 ore 

Traumatisme. Stopul şi sincopa cardio-respiratorie Idem 2 ore 

Primul ajutor în plăgi Idem 2 ore 

Primul ajutor în fracturi Idem 2 ore 

Primul ajutor în  entorse, luxaţii Idem 2 ore 

Primul ajutor în degerături Idem 2 ore 

Primul ajutor în arsuri, intoxicaţii Idem 2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

Organizarea raţională a activităţii elevilor, studenţilor şi sportivilor Prezentare de planşe, 

diapozitive, filme, 

discuţii 

4 ore 

Sănătatea alimentaţiei şi mintală, a activităţii elevilor, studenţilor şi 

sportivilor 

Idem 6 ore 

Prezentarea practică a acordării primului ajutor în situaţii de: stop-

sincopă respiratorie, stop-sincopă cardiacă, stop cardio-respirator 

Idem 4 ore 

Prezentarea practică a metodologiei de aplicare a pansamentelor şi 

punctele de compresie în cazul hemoaragiilor 

Idem 6 ore 

Prezentarea practică a metodologiei de înfăşare şi  imobilizare în atele Idem 4 ore 

Prezentarea practică a modalităţilor de transport ale accidentatului Idem 4 ore 

Bibliografie 

1. Miuta, C., Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic), 2018 

2. Manual de prim ajutor pentru tratarea victimelor de toate vârstele, ediția a 2- a revizuită ,  Editura Litera,  2014 

3. Primul ajutor. Manual, Editura Litera, 2014 

4. Elke Ruchalla - Primul ajutor la copii, Editura Univers Enciclopedic, 2016 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentantivi din domeniul aferent programului  

Prin conţinutul său disciplina are un caracter teoretic şi practic, contribuind la formarea şi instuirea studenţilor 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Frecvenţa 80% 

Prezentare referate de 

specialitate 

 

Examen tip grilă şi oral 80% 

10.5 Seminar/laborator Activitatea de la seminarii  20% 



10.6 Standard minim de performanţă 

  - Răspuns corect la 4 din 9 întrebări din testul grilă 

  - Prestaţia de la examenul oral 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



FIŞA DISCIPLINEI 

  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODICA PREDĂRII GIMNASTICII ÎN ŞCOALĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs Lector univ. dr. Popa Lucian 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Lector univ. dr. Popa Lucian 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  2  

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAS4O11 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 7 

Examinări 10 

Alte activităţi 6 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Educaţie fizică, categorie de clasificare sportivă sau atestat într-o ramură sportivă de 

performanţă 

4.2 de competenţe Cunoaşterea elementelor acrobatice prezente în programa şcolară clasele V- XII 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 

Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul 

cursului, nici părăsirea de către studenţi a sălii de curs în vederea preluării 

apelurilor telefonice personale; 

Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator întrucât aceasta 

se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional; 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de gimnastică dotată cu aparatură şi materiale specifice activităţii; materiale 

digitale, studii de caz, întrebări-test, manuale şi cărţi de specialitate. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

 

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit) 



Competenţe 

transversale 

 

 

 

CT1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională (1 credit) 

CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive(2 credite) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Însuşirea bazelor teoretice, practice şi metodologice de predare a gimnasticii 

acrobatice ca mijloc important al educaţiei fizice şcolare; 

Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice gimnasticii acrobatice; 

Perfecţionarea cunoştinţelor practico-metodice din gimnastica acrobatică în 

concordanţă cu programa şcolară; 

Realizarea profilului profesorului de educaţie fizică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Să Să contribuie le dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice, în special la     

dezvoltarea forţei, mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare; 

Să dezvolte la un nivel superior deprinderile motrice de bază şi specifice; 

Să contribuie la dezvoltarea capacităţii de coordonare a segmentelor şi a întregului 

corp în mişcare, perfecţionarea schemei corporale, şi la dezvoltarea echilibrului, 

coordonării, capacităţii de orientare în spaţiu şi dirijării precise a mişcărilor; 

Să dezvolte simţul corectitudinii mişcărilor, atât a celor cu structură coordinativă 

simplă sau complexă. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Locul şi rolul gimnasticii în educaţia fizică şcolară; Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

1 ora 

Prevederile programei şcolare la ciclul primar, gimnazial şi liceal; idem 2 ora 

Particularităţile procesului de învăţare în gimnastică     idem 1 ora 

Formele de organizare şi practicare a gimnasticii în şcoală; idem 2 ora 

Tehnica şi metodica învăţării elementelor acrobatice statice; idem 2 ora 

Tehnica şi metodica învăţării elementelor acrobatice dinamice; idem 1 ora 

Strategia de organizare şi conducere a jocurilor acrobatice; idem 1 ora 

Bazele tehnice ale săriturilor cu sprijin; idem 1 ora 

Bazele metodice ale săriturilor cu sprijin; idem 1 ora 

Tehnica şi metodica săriturilor la capra de gimnastică cuprinse în 

programa şcolară; 

idem 1 ora 

Tehnica şi metodica săriturilor la lada de gimnastică cuprinse în 

programa şcolară  

idem 1 ora 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentarea cerinţelor pentru disciplina studiată. Strategia de 

organizare şi de conducere a exerciţiilor pentru capacitatea de 

organizare 

Explicaţie,demonstraţie,  4 ore 

Strategia predării elementelor acrobatice dinamice  Idem 4 ore 

Strategia predării elementelor acrobatice statice Idem 4 ore 

Strategia organizăriii şi conducerii jocurilor acrobatice Idem 6 ore 

Bazele metodice ale săriturilor cu sprijin Idem 4 ore 

Strategia organizării şi conducerii traseelor utilitar-aplicative Idem 6 ore 

Bibliografie 

Gonczi, M., Nicoain, M., Gimnastica, Editura Mirton, 2002;                              

Grigore, V., Gimnastica artistică, bazele teoretice ale antrenamentului    sportiv, Editura “Semne”, Bucureşti 

2001;     

Popa, L., Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic), 2018; 

Raicu, M., şi Faur, M.,  Gimnastica acrobatică la clasele V-VIII, Editura Mirton, Timişoara, 1998; 



Firea, E., Metodica Educaţiei fizice şcolare, Editura Stadion, Bucureşti 1998. 

Vieru, N., Manual de gimnastică sportivă, Editura Driada, Bucureşti,1997 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Nationale, 

Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de 

sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, 

centre de joacă si recreere, etc. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs  Cunoaşterea noţiunilor şi folosirea 

terminologiei specifice domeniului; 

 Capacitatea de utilizare a termenilor 

specifici gimnasticii de bază; 

 Prezenţă minim 75% din cursuri. 

 

 

Examen 

 

 

70 % 

10.5 

Seminar/laborator 
 Participare activă la ore;  

 Dispoziţie la efort fizic şi intelectual; 

 Echipament adecvat;  

 Atitudine corespunzătoare pentru lucrul 

în echipă. 

 Prezenţă minim 75% din LP. 

Executarea 

exerciţiilor ca număr 

şi corectitudine; 

Evaluare continuă pe 

parcursul activităţii; 

Teste pe parcursul 

semestrului şi 

notarea lor; 

 

10 % 

 

 

10 % 

 

10 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

1. Conceperea şi conducerea de exerciţii DFG în 2,4 şi 8 timpi; 2. Conceperea de parcursuri aplicative şi 

ştafete cu 6, 8 şi 10 deprinderi aplicativ-utilitare specifice şi nespecifice gimnasticii; 3. Conducerea primelor 

3 verigi din lecţia de ED şi Sport; 4. Demonstrarea şi învăţarea metodică a 4-6 elemente acrobatice din 

programa şcolară; 5. Demonstrarea şi învăţarea metodică a 2-3 sărituri din programa şcolară; 6. Prezenţa 

minim 75% la curs şi lucrări practice. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODICA PREDĂRII VOLEIULUI ÎN ŞCOALĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Bulzan Claudiu 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect. univ. dr. Bulzan Claudiu 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  II 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAS4O12 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  4 

Examinări 4 

Alte activităţi 20 

3.7 Total ore studiu individual  83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ (3.4) + Total ore studiu individual(3.7)  125 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3. 10 Numărul de credite  5 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 

1.2 Facultatea  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ 

1.4 Domeniul de studii  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii ZI/ LICENŢIAT ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Metodica disciplinelor sportive – jocuri de echipă -volei, Pedagogie, Psihologie 

4.2 de competenţe Cunoaşterea și înțelegere, explicare și interpretare 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 Sala de curs cu dotări adecvate; Bibliotecă cu lucrări de referinţă în domeniu, 

review-uri şi articole, materiale digitale, întrebări-test, manuale şi cărţi de 

specialitate. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de jocuri dotată cu aparatură şi materiale specifice activităţii jocului de 

handbal; materiale digitale. 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1.Curs Metode de predare Obs 

1. Istoricul jocului de volei Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

1 oră 

2. Metodica predării voleiului în școală  Idem 1 oră 

3.  Sistematizarea și metodica de invatare a acțiunilor tehnice.  Idem 3 ore 

4.  Sistematizarea și metodica de învățare a acțiunilor tactice . Idem 1 oră 

5.  Identificare și promovarea talentului in Volei Idem 1 oră 

6.  Actualităţi și tendinţe în volei. Idem 2 ore 

7.  Voleiul în lecţia de educaţie fizică. Jocuri motrice pregătitoare pentru 

învățarea voleiului în școală. 

Idem 1 oră 

8.  Modelul jucătorului de volei. Modele funcţionale pe   posturi. Idem 2 ore 

9. Activitatea profesorului   înainte de meci, în timpul  și     după desfăşurarea 

acestuia. 

Idem 2 ore 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 

1.Jocul de volei: -    generalităţi; scopul jocului; terenul de joc; zone şi 

spaţii; acţiuni de joc. 

o explicaţii şi 

demonstraţii, lucrul 

în echipă 

2 ore 

2. Poziţia fundamentală: mişcarea în teren Idem 2 ore 

3. Pasa cu doua mâini de sus:execuţii pregătitoare; execuţii globale; în doi 

jucători; 

Idem 2 ore 

4. Pasa cu două mâini de jos:execuţii pregătitoare. Idem 2 ore 

5. Serviciul de sus din faţă: execuţii globale. Idem 2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Cp.1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 

Cp.2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (1 credit) 

Cp.3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor 

specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic 

(1 credit) 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 Ct.1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 

profesională(2 credite) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Formarea unui sistem de cunoştinţe cu caracter ştiinţific şi practico-

metodic despre conţinutul şi caracteristicile educaţiei fizice (învăţarea 

elementelor şi procedeelor tehnice,învăţarea elementelor tactice în 

apărare şi atac, învăţarea regulamentului de joc, învăţarea metodicii 

predării elementelor tehnice şi tactice la jucătorii cuprinşi  între 7-18 ani) 

7.2 Obiectivele specifice   Prin conţinutul cursului de volei se urmăreşte formarea profilului 

viitorului profesor de educaţie fizică, posesor al unui volum de 

cunoştinţe teoretice şi practice care să-i permită abordarea acestui joc 

sportiv în scoală. În acest sens, studentul este instruit să-şi ridice nivelul 

pregătirii tehnico-metodice individuale, în paralel fiind înarmat cu 

metode şi mijloace necesare predării voleiului în lecţia de educaţie fizică 

conform programei şcolare pentru toate gradele de învăţământ. 



 

6. Joc bilateral 3-3 pe jumătate de teren utilizând cele trei acţiuni de joc 

însuşite 

Idem 2 ore 

7. Lovitura de atac (atacul): generalităţi; execuţii fără minge; execuţii 

globale: la minge ţinută, din minge aruncată; din pasă. 

Idem 

 

2 ore 

8. Blocaj individual - execuţii globale. Idem 2 ore 

9. Atac - blocaj. Idem 2 ore 

10. Serviciu - preluare din serviciu (a nu se neglija preluarea de sus). Idem 2 ore 

11. Plonjonul:diferenţiat fete - băieţi (facultativ) execuţii globale. Idem 2 ore 

12..Complexe tehnico-tactice cu accent pe regula celor trei lovituri. Idem 2 ore 

13.Lovitura de atac din zonele 4 si 3 cu ridicătorul între zonele 2 si 3. Idem 2 ore 

14. Exerciţii şi jocuri pregătitoare pentru învăţarea acţiunilor de bază -

serviciu, preluare, pasa, lovitura de atac şi blocaj. 

Idem 2 ore 

 

Bibliografie 

BULZAN, C., Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic), 2018 

BENGEANU C-tin, RUSU F., BRAICU F., Volei-teorie şi metodică, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca, 2000 

RUSU, F.,Curs de volei, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, 2007 

XXX Regulile oficiale ale jocului de volei.  2001  - 2004. F.R.V. Bucureşti, 2001. 

10. Evaluare 

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare       10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 
Rezolvarea de itemi în 

cadrul evaluării finale 
 Evaluare scrisă 60 % 

10.5 

Seminar/laborator 

 Participare activă la 

lucrări practice și curs 

 Dispoziţie la efort fizic şi 

intelectual; 

 Atitudine 

corespunzătoare pentru 

lucrul în echipă. 

 Executarea exerciţiilor ca număr şi 

corectitudine; 

 Evaluare continuă pe parcursul 

activităţii lucrărilor practice; 

 Teste pe parcursul semestrului  

şi notarea lor; 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

- coordonarea unei lecţii cu tematică de volei; demonstarea cunoaşterii principalelor reguli de arbitraj şi 

regulament din volei. 

Data completării     Semnătura titularului de curs                 Semnătura titularului seminar 

 

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor 

în domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de 

sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, 

Tabere, centre de joacă si recreere, etc. 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STAGIU DE PRACTICĂ ÎN ACTIVITĂŢI DE 

TURISM 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect. univ. dr.  Ardelean Viorel Petru 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  2  

2.6 Tipul de evaluare Verificare 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAS4O13 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 

curs 

0 3.3 

seminar/laborator 

3 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care 3.5 

curs 

0 3.6 

seminar/laborator 

42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 1 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi (participări la activităţi practice sau la competitii de profil) 2 

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum -  

4.2 de competenţe - Cunoaşterea elementelor de orientare sportivă prezente în regulamentul tehnic al FRO 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- participarea cu echipament adecvat si alimentatie adaptată, la activităţile care 

se desfaşoară într-o tabară de corturi în staţiunea Moneasa, jud. Arad; 

- respectarea de catre fiecare student a regulamentului de desfăşurare a cursului 

practic în natură 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu 

orientare interdisciplinară (1 credit) 



Competenţe 

transversale 

Ct1  Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite 

vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor 

de etică şi deontologie profesională (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

1. Însuşirea bazelor teoretice, practice şi metodologice de predare a disciplinei 

Turism şi orientare ca mijloc important al educaţiei fizice şcolare; 

2. Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice Turismului şi 

orientării; 

3. Formarea deprinderii de aplicare în practica pe teren a cunoştinţelor privind 

cunoaşterea formelor de relief si marcarea acestora pe hartă si utilizarea unor 

instrumente ajutatoare (busola, GPS, etc). 

4. Realizarea profilului profesorului de educaţie fizică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

1  Să contribuie le dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice necesare 

practicării Turismului şi orientării, în special la dezvoltarea forţei, mobilităţii 

articulare şi elasticităţii musculare; 

2. Să dezvolte la un nivel superior deprinderile motrice de bază şi specifice 

Turismului şi orientării; 

3. Să contribuie la dezvoltarea capacităţii de coordonare a segmentelor şi a 

întregului corp în mişcare, perfecţionarea schemei corporale, dezvoltarea 

echilibrului, coordonării, capacităţii de orientare în spaţiu şi natură şi a dirijării 

precise a mişcărilor; 

4. Să dezvolte simţul orientării în natură pe trasee diferite în timpul competiţiilor 

dar şi în timpul liber. 

5. Obisnuirea de a se orienta cu harta, folosind  marcaje turistice, busola, GPS, 

semne naturale; 

6. Parcurgerea si obisnuirea cu organizarea unui traseu de orientare sportiva sub 

forma de concurs individual. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs 
Premergător cursului (minim 20 de zile) informarea participanţilor asupra 

echipamentului şi alimentelor necesare, posibilităţi de transport, loc de 

întâlnire, persoane de contact; 

 Expunerea, Dezbaterea, 

Explicaţii 

4 ore 

Amenajarea unei tabere de corturi si a locului de campare intr-o excursie; Idem 6 ore 
Prezentarea zonei din punct de vedere geografic, geologic, hidrografic, al 

florei şi faunei. 

 

Idem 6 ore 

Învăţarea lucrului cu busola şi harta turistică, învăţarea semnelor 

convenţionale şi a marcajelor turistice, iniţierea în probleme de ecologie 

turistică 

Idem 6 ore 

Orientarea în teren, prin recunoastere sau dupa marcaje, realizaat in grup,  

pentru observarea formelor  de   relief si caracteristicile terenului parcurs. 

Idem 8 ore 

Realizarea de programe de destindere si relaxare in perioada de campare la 

baza de corturi (jocuri de tabara, competitii, program artistic, s.a. ) 

Idem 8 ore 

Parcurgerea individuala a unui traseu de orientare sportivă (lungime 5-8 

km, cu 8-12 posturi de control, 200-600 metri diferenţă de nivel) 

Idem 4 ore 

Bibliografie: 

1. Ardelean V. P., (2018), „Îndrumar practic de turism, timp liber şi activităţi recreative”, support curs 

electronic, Platforma SUMS – UAV,  

2. Ardelean V. P., (2009), „Indrumar practic de orientare turistica si sportiva cu variante de practicare in 

statiunea   Moneasa’’ – ISBN : 978-973-752-438-6/ 2009, 110 pag , Editura Univ. Aurel Vlaicu;  



3. Carstea, G. , (1993), Teoria si Metodica Educatiei Fizice si  Sportului, Ed. Universul, Bucuresti; 

4.  Derlogea , S., (2003), Manual de supravietuire – Editura Amaltea , Bucuresti ;               

5. Hattingh , G. , (2003) - Outdoor survival – Editura Connnaught , Londra; 

6. Barkasz, D., (2011), Îndrumar practic pentru învăţarea orientării sportive, Arad; 

7. Ghişa, P., (2007), Excursia – seducţia învăţării active, Baia Mare; 

8. Gureanu, D., (2005), Monografia turistica montana a judetului   Arad , Editura Carmel Print , Arad; 

9. Alexandru, D., şi F.R., de Orientare, , (1980) , File de istorie din „Sportul pădurilor”, Editura Pritech, 

Bucureşti, 2009. 

10.*** Instrucţiuni pentru participarea şi organizarea de concursuri de Orientare turistică, Editura C.N.E.F.S. – 

F.R.T.A., Bucureşti; 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  
             Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea 

specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei 

Cercetării Tineretului şi Sportului, Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi 

cluburi sportive, Centre de sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, 

Centre turistice, Tabere, centre de joacă si recreere, etc. 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs - - - 

10.5.Seminar/laborator

/lectii practice              

- Participare la cursul de 

orientare la Moneasa. 

- Cunoaşterea noţiunilor şi 

folosirea terminologiei 

specifice domeniului; 

-Capacitatea de aplicare a 

cunoştinţelor în lecţia de 

educaţie fizică 

-Cunoştinţe/ deprinderi 

practice accumulate 

-Examen practic (traseu de 

orientare) 

-Referate pe parcursul 

semestrului 

-Evaluare pe parcurs (implicare 

şi conducerea unor activităţi în 

tabără) 

50% 

 

30% 

 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă  

      - prezenţă minim 50 % la Lp, 
      - parcurgerea traseului de orientare sportiva prestabilit în zona localităţii Moneasa; 

- referatul realizat şi susţinut respectând tematica cu subpunctele aferente, în cadrul orelor practice, admis cu 

minimum nota 5,   reprezintă modalitatea de obţinere a numărului de credite prevăzut pentru activitatea 

independentă. 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

 

Data avizării în departament  

 

 

                           

  

                          Semnătura director de departament 

 

 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţa de învăţământ superior Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

1.2. Facultatea Educaţie Fizică şi Sport 

1.3. Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4. Domeniul de studii Educatie fizică şi sport 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/Calificarea Zi/ Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 

2.2. Titularul activităţii de curs - 

2.3. Titularul activităţii de seminar Asist .univ.dr. Ponta Laura  

2.4. Anul de studiu II 

2.5. Semestrul II 

2.6. Tipul de evaluare Vp 

2.7. Regimul disciplinei Obligatorie 

2.8. Codul disciplinei BlAC4O14 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numărul de ore pe săptămână 1 din care3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

14 din care3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 1 

Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 11 

3.8. Total ore pe semestru 25 

3.9. Numărul de credite 1 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

6. Competenţe specifice acumulate 

6.1. Competenţe 

profesionale 

- 

6.2. Competenţe 

transversale 

CT3 Operarea cu programe digitale , documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie 

internaţională(1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

- oferirea şi solicitarea de informaţii diverse în cadrul unei conversaţii 

- extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text şi folosirea lor în diverse activităţi 

- folosirea corectă a cât mai multe structuri gramaticale şi de limbă 

- însusirea limbajului de specialitate de bază şi folosirea lui în redactarea diverselor 

materiale sau în diverse situaţii conversaţionale 

7.2. Obiectivele 

specifice 

- însuşirea limbajului de specialitate de bază şi folosirea lui în redactarea diverselor 

materiale sau în diverse situaţii conversaţionale 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de seminarizare Obs/ore 

Rules and regulations 1 Prelegere;Dialog interactiv; 1 



Rules and regulations 2 Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Best game vs popular game 1 Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Best game vs popular game 2 Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Soccer stars Prelegere;Dialog interactiv; 1 

The importance of youth development Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Control and Organization of Sports 1 Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Control and Organization of Sports 2 Prelegere;Dialog interactiv; 1 

A day out Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Injuries and accident prevention Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Legal framework  Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Writing a letter Prelegere;Dialog interactiv; 1 

An important event Prelegere;Dialog interactiv; 1 

Verificarea cunostintelor Prelegere;Dialog interactiv; 1 

 

Bibliografie 

1. Brieger, Nick, Professional English: Law, Penguin English, 2004 

2. Brookes, Michael, Holden, David, Hutchinson, Wesley, Engleza pentru jurişti, Teora, 2003 

3. Chilărescu Mihaela, Paidos Constantin, Proficiency in English, Institutul European, 2001 

4. Gălăţeanu Georgiana, Exerciţii de gramaticã englezã , timpurile verbale, Ed. Albatros,Bucureşti, 1979 

5. Galea Ileana, Stanciu Virgil, English with Tears, English Grammar Made Difficult, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 

2001 

6. Haines, Simon, Stewart, Barbara, First Certificate Masterclass, Oxford University Press, 1994 

7. Stanton Alan, Morris Susan, Fast Track to CAE, Longman, 2004 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs - Utilizarea corectă a 

limbajului de specialitate; 

- Operarea cu noţiunile de 

bază; 

- Capacitatea analitică şi de 

sinteză; 

- Capacitate de 

autoevaluare; 

- Identificarea  unor noi 

surse bibliografice, în afara 

celor recomandate; 

- Valorificarea bibliografiei 

în referate şi eseuri. 

- Testarea periodică pe 

parcursul semestrului 

(Examen parţial) 

- Răspunsurile la 

examen / colocviu 

(evaluarea finală); 

- Întocmirea referatelor; 

- Întocmirea unor 

portofolii. 

- Răspunsurile la 

evaluarea finală – 70 %; 

- Testarea pe parcursul 

semestrului – 20 %; 

- Realizarea de referate şi 

eseuri – 10 %. 

 

10.5. Seminar/laborator - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Utilizarea corectă a limbajului de specialitate; 

- Operarea cu noţiunile de bază; 

      -     Identificarea  unor noi surse bibliografice; 

Data completării        Semnătura titularului de curs        Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

 

Vizat 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 



FIŞA DISCIPLINEI 

TEORIA ŞI PRACTICA ATLETISMULUI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sport 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEORIA ŞI PRACTICA ATLETISMULUI 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Dulceanu Corina Ramona 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Conf. univ. dr. Dulceanu Corina Ramona 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  II 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAD4O15 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi. Participari la organizarea unor concursuri şcolare de atletism. 20 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învăţământ (3.4) + Total ore studiu individual (3.7) 125 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului    Sală curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Stadion de atletism, sală de sport 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

 

 Cp 3. Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ 

obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea 

independentă a exerciţiului fizic (2 credite) 

 Cp 5. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi 

sport (1 credit) 

Competenţe  Ct 2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 



transversale organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive (2 credite) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

- Cunoaşterea şi capacitatea de explicare a conţinutului atletismului (componenta 

fizică, tehnică, tactică, psihologică şi teoretică). Cunoaşterea noţiunilor de bază ale 

componentei biologice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

- Progresul în achiziţionarea de competenţe şi cunoştinţe practico-metodice; 

- Capacitatea de a elabora structuri de exerciţii, sisteme de acţionare, programe 

pentru componentele atletismului, cu referire la copii şi juniori; 

- Creşterea responsabilităţii faţă de integrarea în mediul profesional şi social. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obs. 

1. Bazele fizice ale mişcării. Parametrii mişcării. Forţele care 

acţionează asupra corpului.  

Prelegere interactivă, expunere 

cu oponent, conversație 
2 

2. Succesiunea generală a învăţării exerciţiilor de atletism. Iniţierea 

în atletism. 
Idem 

2 

3. Bazele generale ale tehnicii alergării. Deprinderea de alergare. 

Parametrii pasului alergător. Structura pasului alergător. Oscilaţiile 

corpului în alergare.  

Idem 

2 

4. Probele de alergări. Alergarea de semifond, fond şi mare fond. 

Tehnica probei. Metodica predării alergării de rezistenţă. Prevederile 

regulamentului de concurs.  

Idem 

2 

5. Alergarea de cros. Tehnica probei. Metodica predării alergării de 

cros. Prevederile regulamentului de concurs. 
Idem 

2 

6. Alergarea de viteză. Tehnica probei. Metodica predării alergării de 

viteză. Prevederile regulamentului de concurs. 
Idem 

2 

7. Alergarea de garduri. Tehnica probei. Metodica predării alergării 

de garduri. Prevederile regulamentului de concurs. 
Idem 

2 

8 Alergarea de ştafetă. Tehnica probei. Metodica predării alergării de 

ştafetă. Prevederile regulamentului de concurs. 
Idem 

2 

9. Bazele generale ale tehnicii săriturilor. Deprinderea de săritură. 

Elanul la săriturile din atletism. Bătaia, zborul şi aterizarea la 

săriturile din atletism. 

Idem 

2 

10. Probele de sărituri.  

A. Săritura în lungime cu 1 ½ paşi în zbor. Tehnica probei. Metodica 

predării săriturii în lungime. Prevederile regulamentului de concurs. 

B. Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală. Tehnica probei. 

Metodica predării săriturii în înălţime. Prevederile regulamentului de 

concurs. 

Idem 

2 

11. Bazele generale ale tehnicii aruncărilor. Deprinderea de aruncare. 

Factorii determinanţi ai lungimii unei aruncări. Structura tehnică a 

aruncărilor. 

Idem 

2 

12. Probele de aruncări. 

A. Aruncarea mingii de oină. Tehnica probei. Metodica predării 

aruncării mingii de oină. 

B. Aruncarea greutăţii cu elan liniar (prin săltare). Tehnica probei. 

Metodica predării aruncării greutăţii. Prevederile regulamentului de 

concurs. 

Idem 

2 

13. Reperele generale ale antrenamentului sportiv la atletism. 

Activitatea de selecţie a copiilor şi a juniorilor la atletism. Lecţia de 

antrenament. Particularităţile pregătirii copiilor la atletism. 

Idem 

2 



14. Calităţile motrice în atletism. Viteza, forţa, rezistenţa.  Idem 2 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

1. Obişnuirea organismului cu efortul fizic.   Explicatie, demonstratie 2 

2.Creşterea capacităţii de efort a organismului. Idem 2 

3.Bazele tehnicii alergărilor. Idem 2 

4.Învăţarea şi consolidarea tehnicii alergările de semifond şi fond, 

tehnica alergării, startul din picioare, lansarea de la start, alergarea pe 

parcurs, sprintul final şi sosirea. 

Idem 

2 

5.Alergările de cros. Idem 2 

6.Alergările de viteză, startul de jos, lansarea de la start, alergarea pe 

parcurs, sosirea, particularităţile tehnice ale alergării pe 200 m şi 400 

m. 

Idem 

2 

7.Alergarea de garduri, tehnica probei. Idem 2 

8. Tehnica alergării de ştafetă. Idem 2 

 9. Bazele tehnicii săriturilor. Săritura în lungime cu 1 1\2 paşi în aer. Idem 2 

10. Săritura în înălţime cu răsturnare dorsală. Idem 2 

11. Bazele tehnicii probelor de aruncări. Aruncarea mingii de oină. Idem 2 

12. Aruncarea greutăţii. Idem 2 

13. Testări finale. Idem 2 

14. Testări finale. Idem 2 

Bibliografie 

1. Barbu C., Stoica M., 2000, Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică, Edit. 

Printech, Bucureşti; 

2. Dulceanu C., 2014, Jocuri pregătitoare pentru iniţierea în atletism, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 

Arad 

3. Dulceanu, C.,2018, Note de curs, ediţie revizuită (suport electronic); 

4. Galea, I., 2009, Bazele atletismului, Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad; 

5. Stoica, M.,2000, Capacităţile motrice în atletism, Editura Printech, Bucureşti; 

6. Ţifrea, C.,2002, Teoria şi metodica atletismului, Editura Daveco, Bucureşti; 

7. M. Alexei, 2005, Atletism  Tehnica probelor, Editura Presa universitară; 

8. M. Alexei, 2006,  Metodica învăţării probelor atletice, Editura Napoca Star; 

9. M. Alexei, 2006,  Monografia probelor de sprint şi garduri, Editura Napoca Star; 

10. V. Bogdan, Atletism, Particularităţile tehnico-biomecanice ale probelor de atletism, Editura U.B.B. 

Cluj-Napoca; 

11. Alexei, M., Monea, G., Bogdan, V., 1996,  Curs de atletism, Tehnica probelor, Editura U.B.B. Cluj-

Napoca; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Unităţi ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de 

sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, 

centre de joacă si recreere, etc. 

 

 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Susţinerea de  Evaluare orală,  



referate,  

 Rezolvarea de itemi 

în cadrul evaluării 

finale 

 Evaluare scrisă 70 % 

 

10.5 Seminar/laborator  Participare activă la 

ore;  

 Dispoziţie la efort 

fizic şi intelectual; 

 Echipament adecvat;  

 Atitudine 

corespunzătoare 

pentru lucrul în 

echipă. 

 Executarea exerciţiilor ca 

număr şi corectitudine; 

 Evaluare continuă pe 

parcursul activităţii; 

 Teste pe parcursul semestrului  

şi notarea lor; 

 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- descrierea din punct de vedere biomecanic şi demonstarea corectă din punct de vedere tehnic a unui element 

atletic: startul de jos, alergarea de garduri sau săritura în înălţime cu răsturnare dorsală. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STAGIU DE PREGĂTIRE ŞI ELABORARE A 

LUCRĂRII DE LICENŢĂ 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 

seminar/laborator 

Lect.  univ. dr. Herlo Narcis 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  II 

2.6 Tipul de evaluare VP 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină obligatorie 

2.8 Codul disciplinei BlAD4O16 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs - 3.3 

seminar/laborator/L.P. 

3 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare/lectii practice, teme, referate, portofolii si eseuri  2 

Tutoriat  1 

Examinări - 

Alte activităţi Măsurători şi testări lucrare de licenţă 1 

3.7 Total ore studiu individual 8 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3. 10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însușirea corectă a cunoștințelor predate la disciplinele de specialitate aferente 

programului de licență urmat. 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului  - 

5.2. de desfăsurare a lectiilor practice Conform planului de învățământ disciplina nu presupune 

seminarii, ci lucrări practice care se desfășoară sub forma 

întâlnirilor între student și îndrumătorul lucrării de licență. 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

8. Conţinuturi 

8. 2 Seminar/laborator/lucrari practice Metode de predare Obs 

Stabilirea universului tematic al lucrărilor științifice. Temele sunt propuse de către cadrele 

didactice.Studentul poate să propună 

și alte subiecte care nu figurează pe 

lista afișată. 

  

1 ora 

Stabilirea titlului orientativ, a structurii și a bibliografiei 

lucrării ca rezultat al studiului literaturii de specialitate 

Muncă individuală, consultații 3 ore 

Pregătirea planului de cercetare detaliată  Idem 5 ore 

Pregătirea recenziei literaturii de specialitate pe baza 

surselor academice de specialitate recomandate de către 

îndrumătorul științific și ale surselor considerate relevante 

de către student 

Discuții ale îndrumătorului cu 

studenții pe tema textelor și 

bibliografiei indicate, prezentarea 

formelor de documentare și elaborare 

a lucrărilor științifice. 

5 ore 

Elaborarea metodologiei de cercetare în vederea realizării 

obiectivelor propuse 

Idem 8 ore 

Elaborarea metodologiei de cercetare în vederea realizării 

obiectivelor propuse 

Culegerea datelor statistice, munca 

pe teren, analiza datelor cantitative și 

caliatative 

8 ore 

Redactarea lucrării. Pregătirea prezentărilor pentru 

susținerea publică a lucrării de licență. 

Muncă individuală, consultații 

Simulări ale susținerii publice a 

lucrărilor. 

10 ore 

Prezentarea rezultatelor studiului/susținerea lucrării de 

licență 

Idem 2 ore 

C
o

m
p

et
en

te
 

 p
r
o

fe
si

o
n

a
le

   

Cp1  Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară (1 credit) 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive (1 credit) 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Capacitatea studenților de a efectua muncă independentă de 

documentare-cercetare și de a genera analize și concluzii cu caracter de 

originalitate. 

7.2 Obiectivele specifice   Alegerea adecvată și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor însușite 

pe parcursul studiilor. 

 Capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta date. 

 Capacitatea de a trage concluzii și de a face propuneri pe baza 

rezultatelor analizelor efectuate. 



    BIBLIOGRAFIE 

1.Herlo, N., Note de seminar (format electronic), uz intern, 2018; 

1.Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în 

domeniul ştiinţelor socioumane (ed. a 3-a, rev.), Comunicare.ro, Bucureşti, 2005 

2.Lumperdean, Ioan, Matiş, Dumitru, Mustaţă, Răzvan, Ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrările de 

licenţă şi disertaţie, http://www.econ.ubbcluj.ro/informatii/Ghid_lucrari_diploma_si_disertatie_FSEGA.pdf 

3. Ioan Galea, Viorel Ardelean, Gabriela Iştvan, (2010), ,,Metodologia cercetării ştiinţifice în Educaţie 

Fizică şi Sport”, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad; 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Lucrarea 

de licență 

Alegerea temei și 

introducerea 

Studentul motivează actualitatea și caracterul 

inovator al temei alese, stabilește obiectivele 

cercetării, prezintă etapele de realizare a 

cercetării.  

10 % 

 

Recenzia literaturii 

de specialitate 

Bibliografia este în cocncordanță cu subiectul 

tratat, este actuală, relevantă, de încredere. 

Măsura în care studentul utilizează cunoștințele 

însușite pe parcursul studiilor. Măsura în care 

materialele obligatorii sunt completate cu alte 

surse relevante din țară și din străinătate. Măsura 

în care studentul reușește să ofere o sinteză 

asupra surselor consultate.  

20 % 

 

Cadrul metodologic  Studentul alege metodologia adecvată pentru 

atingerea obiectivelor. Metodologia aleasă este 

în concordanță cu cadrul conceptual prezentat 

anterior. Metodele de culegere și prelucrare a 

datelor sunt prezentate detaliat.  

10 % 

 

Prezentarea și analiza 

datelor  

Partea practică este o continuare a părții 

teoretice, există o legătură strânsă între literatura 

prezentată și cercetarea efectuată. Analiza 

datelor este subordonată obiectivelor stabilite. 

Datele sunt de încredere, metodele de analiza 

datelor sunt adecvate.  

30 % 

 

Rezultatele și 

concluziile cercetării 

Studentul oferă o sinteză a rezultatelor atinse 

prin prisma obiectivelor propuse. Rezultatele 

răspund obiectivelor. Rezultatele sunt corecte, 

reale. Rezultatele aduc noutate privind problema 

definită. Concluziile și propunerile oferite sunt 

corecte și relevante.  

20 % 

 

Cerințe de 

technoredactare și de 

structură 

Structura lucrării corespunde cerințelor unei 

lucrări științifice. Tabelele și graficele sunt 

utilizate corespunzător. Logica lucrării este 

clară. Exprimarea este clară și ușor de asimilat. 

10 % 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina asigură universul metodologic pentru studenţi în vederea pregătirii şi susţinerii lucrărilor de 

licență. În perspectivă reprezintă punctul de pornire pentru cei care doresc să se implice în studiile masterale, 

doctorale, în cercetarea ştiinţifică avansată, asigurând competente necesare mediului public şi privat din 

România şi Uniunea Europeană. 

http://www.econ.ubbcluj.ro/informatii/Ghid_lucrari_diploma_si_disertatie_FSEGA.pdf


Stilul lucrării este științific. Utilizarea 

terminologiei de specialitate este corectă. 

Lucrarea respectă cerințele ortografice și de 

tehnoredactare.  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Lucrarea corespunde cerințelor de redactare. 

 Referințele bibliografice în lucrare sunt utilizate corespunzător. 

 Culegerea și analiza datelor empirice a fost realizată cu utilizarea unei metodologii corecte și 

adecvate. 

 Concluziile cercetării sunt logice și relevante pentru subiectul abordat. 
 

 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

   

   

    Data avizării în departament         Semnătura directorului de departament 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

1.2 Facultatea Educaţie fizică şi sport 

1.3 Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Zi / Licenţiat educaţie fizică şi sport  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 

2.2 Titularul activităţii de curs Lector univ. dr. Popa Lucian 

2.3 Titularul activităţii de seminar/laborator Lector univ.dr. Popa Lucian 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul  2  

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Facultativă 

2.8 Codul disciplinei BlAD4F20 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 15 

Alte activităţi 9 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Educaţie fizică, categorie de clasificare sportivă sau atestat într-o ramură sportivă de 

performanţă 

4.2 de competenţe Cunoaşterea elementelor acrobatice prezente în programa şcolară clasele V- XII 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în 

timpul cursului, nici părăsirea de către studenţi a sălii de curs în vederea 

preluării apelurilor telefonice personale; 

Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator întrucât 

aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional; 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de gimnastică dotată cu aparatură şi materiale specifice activităţii; 

materiale digitale, studii de caz, întrebări-test, manuale şi cărţi de specialitate. 

6. Competenţe specifice acumulate 

 Competenţe 

profesionale 

 

 

 

Cp1. Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, 

Kinetoterapie şi motricitate specială) şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu 

orientare interdisciplinară (1 credit) 

Cp2. Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă motrică, Kinetoterapie şi 

motricitate specială) (1 credit) 

Competenţe 

transversale 

 

Ct1. Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi 

niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi 

deontologie profesională (1 credit)  



 

 

 

Ct2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor sportive (1 credit) 

Ct3. Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie 

internaţională. (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Însuşirea bazelor teoretice, practice şi metodologice de predare a gimnasticii 

acrobatice ca mijloc important al educaţiei fizice şcolare; 

Instrumentarea studenţilor cu tehnici şi procedee specifice gimnasticii acrobatice; 

Perfecţionarea cunoştinţelor practico-metodice din gimnastica acrobatică în 

concordanţă cu programa şcolară; 

Realizarea profilului profesorului de educaţie fizică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

1  Să contribuie le dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice, în special la     

dezvoltarea forţei, mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare; 

Să dezvolte la un nivel superior deprinderile motrice de bază şi specifice; 

Să contribuie la dezvoltarea capacităţii de coordonare a segmentelor şi a întregului 

corp în mişcare, perfecţionarea schemei corporale, şi la dezvoltarea echilibrului, 

coordonării, capacităţii de orientare în spaţiu şi dirijării precise a mişcărilor; 

Să dezvolte simţul corectitudinii mişcărilor, atât a celor cu structură coordinativă 

simplă sau complexă. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Finalităţile disciplinei Didactica EFS; Prelegere interactivă, 

expunere cu oponent, 

conversație 

4 ore 

2. Curriculumul disciplinei Didactica EFS; Idem 4 ore 

3. Tendinţe de modernizare în predarea disciplinei Didactica EFS; Idem 4 ore 

4. Proiectarea conţinuturilor Didacticii EFS; Idem 8 ore 

5. Metode moderne de formare în predarea Didacticii EFS; Idem 4 ore 

6. Evaluarea la disciplina Didactica EFS. Idem 4 ore 

  Total 28 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Obiectivele generale ale disciplinei Didactica EFS; Idem 2 ore 

2. Tematica, obiectul de studiu şi conţinutul Didacticii EFS; Idem 6 ore 

3. Metode moderne utilizate în predarea EFS; Idem 6 ore 

4. Proiectarea didactică – Planuri, proiect didactic; Idem 6 ore 

5. Metode de predare; Idem 6 ore 

6. Forme de evaluare utilizate în EFS Idem 2 ore 

Bibliografie 

Cârstea, Gh., Teoria şi metodica EFS, Editura AN-DA, 2000, Bucureşti; 

Cristea, S., (1998), Dicţionar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 

Grigore, V., Gimnastica artistică, bazele teoretice ale antrenamentului    sportiv, Editura “Semne”, Bucureşti 

2001;     

Ionescu, M., Radu, I.,  (2001), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca; 

Popa, L., Note de curs revizuite 2018 (format electronic); 

Raţă, G., (2004), Didactica EFS, Editura Alma Mater, Bacău; 

Raţă, G., (2008), Didactica EFS, Editura Pim, Iaşi; 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Prin conţinuturile sale, disciplina are un pronunţat caracter pragmatic, contribuind la formarea specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, încadrabili la nivel de: Unităţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, Unităţi 

ale Federaţiei „Sportul pentru Toţi”, Ministerului Apărării, Asociaţii şi cluburi sportive, Centre de sănătate, 

destindere şi petrecerea timpului liber, Centre de plasament, Fundaţii, firme, Centre turistice, Tabere, centre de 

joacă si recreere, etc. 

 



10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Cunoaşterea noţiunilor şi folosirea 

terminologiei specifice domeniului; 

 Capacitatea de utilizare a termenilor 

specifici gimnasticii de bază; 

 Participare la 75% din cursuri. 

 

 

Examen 

 

 

70 % 

10.5 

Seminar/laborator 
 Participare activă la ore;  

 Dispoziţie la efort fizic şi intelectual; 

 Echipament adecvat;  

 Atitudine corespunzătoare pentru 

lucrul în echipă. 

 Executarea exerciţiilor ca 

număr şi corectitudine; 

 Evaluare continuă pe 

parcursul activităţii; 

 Teste pe parcursul semestrului  

şi notarea lor; 

10 % 

 

10 % 

 

10 % 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Cunoaşterea definiţiilor noţiunilor de bază folosite în Didactica EFS (educaţia fizică, sportul, exerciţiul fizic, 

motricitatea, calităţi şi deprinderi motrice etc.); 2. Funcţiile Educaţiei Fizice; 3. Metodele de instruire în EFS; 4. 

Calităţi Motrice; 5. Deprinderi Motrice de bază şi aplicativ utilitare; 6. Prezenţă la curs şi lucrări practice minim 

75% 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

 

Decan, 

 

Prof. univ.dr. Vasile Liviu Andrei 

 

L.s. 

 

 


