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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest  

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul Educație Fizică și Sport 

1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și Sport 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Educație fizică – curs general, Disciplina sportivă 

BADMINTON 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Asist. Univ. Drd. Arnăutu Gabriel 

2.4. Anul de studii I+II 2.5. Semestrul 1+2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul 

disciplinei 

Obl 

 

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

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

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren   

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual   

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum •  

4.2. de competențe  •  

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului •  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Sală de sport cu marcaje specifice jocului de badminton; 

• Fileuri de badminton; 

• Echipament sportiv; 

• Studenții trebuie să aibă fiecare rachetă și fluturaș; 

• Telefoanele pe modul silențios. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 
• C1: Valorificarea informațiilor, metodelor și mijloacelor specifice educației fizice și 

sportului, în vederea optimizării stării de sănătate și a dezvoltării fizice armonioase; 

• C2: Utilizarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației fizice și 

sportului, în vederea dezvoltării capacităților motrice; 

• C3: Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-

motrică individuală. 

Competențe 

transversale  
• Dezvoltarea simțului responsabilității; 

• Capacitatea de a prelua inițiativa; 

• Dezvoltarea capactității de autocontrol. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

• Cursul are menirea de a favoriza dezvoltarea fizică armonioasă și  menținerea unei stări 

optime de sănătate prin educarea calităților motrice și formarea unui sistem de 

deprinderi și priceperi motrice de bază, utilitar aplicative și specifice unor ramuri de 

sport. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

• O.c.1: Prezentarea efectelor practicării badmintonului asupra organismului uman; 

• O.at. 1: Exprimarea estetică a atitudinii corpolale; 

• O.ap. 1: Utilizarea deprinderilor motrice în acțiuni motrice complexe; 

• O.c. 2: Dobândirea de cunoștințe specifice badmintonului; 

• O.at. 2: Relaționarea optimă în grupuri diferite, preconstituite sau constituite spontan; 

• O.ap. 2: Dezvoltarea componentelor fitnessului (rezistență cardio vasculară, rezistență 

musculară, forță, mobilitate-suplețe, compoziție corporală). 

• O.c. 3: Operarea corectă cu noțiunile specifice domeniului; 

• O.at. 3: Dezvoltarea dorinței de a practica exercițiul fizic ca mijloc de pretecere a 

timpului liber 

• O.ap. 3: Dezvoltarea calităților motrice prin participarea la programul de antrenament. 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
   

•  

8.2. Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observații 

Noțiuni de bază – Introducere în 

activitatea sportivă; (4 ore) (O.c 1, 

O.at.1, O.ap. 1) 

Explicația, 

demosntrația 

- Se vor explica noțiuni legate de regulament, de 

suprafața de joc, modalitățile de începere a jocului, 

situațiile de „out” și „in”, sistemul de punctaj 

Poziția fundamentală în timpul 

jocului și priza de forehand și 

serviciul jos și înalt; 4 ore (O. ap 1, 

O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 3, O. 

at. 3, O. c. 3) 

Explicația, 

demontrația 

- Explicația prizei de forehand și a serviciului cu 

priză forhand; 

- Exerciții cu partener; 

- Servicii peste fileu, realizate inițial în linie dreaptă 

apoi pe diagonală. 

Priza de backhand și serviciul jos și 

inalt cu priză backhand; 4 ore (O. ap 

Explicația, 

demontrația 

- Explicația prizei de backhand și a serviciului cu 

priză backhand; 
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1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 3, 

O. at. 3, O. c. 3) 

- Exerciții cu partener; 

- Servicii peste fileu, realizate inițial în linie dreaptă 

apoi pe diagonală. 

Jocul la fileu și fandarea (Forehand 

și backhand net shot) 4 ore (O. ap 1, 

O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 3, O. 

at. 3, O. c. 3) 

Explicația, 

demonstrația 

- Explicarea execuției fandării concomitent 

întinderea brațului ți lovirea mingii.  

Forehand net lift și backhand net lift; 

4 ore (O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. 

at. 2, O.ap. 3, O. at. 3, O. c. 3) 

Explicația, 

demonstrația 

- Explicarea situațiilor în care se folosesc aceste 

procedee și locul în care se va transmite mingea. 

Forehand și backhand drive; 4 ore 

(O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, 

O.ap. 3, O. at. 3, O. c. 3) 

Explicația, 

demonstrația 

- Explicarea situațiilor în care se folosesc aceste 

procedee și locul în care se va transmite mingea. 

- Exerciții cu partener. 

Meci de verificare a cunoștințelor; 4 

ore (O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 

2, O.ap. 3, O. at. 3, O. c. 3) 

Explicația, 

demonstrația 

- Se va desfășura un meci între studenți pentru a se 

verifica cunoștințele dobândite 

   
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Studenții vor beneficia de pe urma practicării orelor de educație fizică și sport prin maximizarea 

calității vieții, fapt ce se va răsfrânge asupra capacități de muncă, ajutându-i, astfel, să presteze o 

muncă la standardele ridicate ale angajatorului. Totodată are ca obiectiv prevenirea unor atitudini 

corporale deficitare, datorate profesiilor, prin dezvoltarea dorinței de practicare a exercițiului fizic 

individual. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Seminar/laborator Prezența la lecții Participarea activă la lecții. Se 

înregistrează frecvența și implicarea 

în cadrul orei de educație fizică și 

sport. 

100% 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru promovarea acestei materii studentul este obligat să realizeze un număr minim de 10 prezențe la lecții. 

Observații: 

Studenții care nu și-au realizat numărul minim de prezențe la lecții vor trebui să le recupereze în sesiunea 

aferentă semestrului. Aceștia vor avea dreptul să participe la sesiunea de recuperări doar după ce vor face 

dovada achitării taxei de recuperare. 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

1.3. Departamentul Kinetoterapie şi Motricitate specială 

1.4. Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sport 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / calificarea Alte facultăţi 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei BASCHET 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.dr. Miron Paul 

2.4. Anul de studii I+II 2.5. Semestrul 1,2,3,4 2.6. Tipul de 

evaluare 

C 2.7. Regimul 

disciplinei 

Ob. 

 

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

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

3.4. Total ore din planul de învățământ  112 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 112 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren   

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual   

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul)  

4.1. de curriculum • Nu este cazul 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Sală de sport, teren baschet 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C.P.1. Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și învățare, cu accent 

interdisciplinar. 

C.P.2. Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității potrivit cerințelor/ 

obiectivelor specifice educației fizice și sportive, a atitudinii față de practicarea independentă a 

exercițiului fizic.  

C.P.3. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică și sport.  

C.P.4. Utilizarea elementelor de management și marketing specifice domeniului.  

 

Competențe transversale  C.T.1. Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru persoane de diferite vârste 

și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și 

deontologie profesională.  

C.T.2. Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 

organizarea și desfășurarea activităților sportive.  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea necesităţii activităţii de educaţie fizică şi sport şi importanţa jocurilor sportive în 

menţinerea sănătăţii. Folosirea jocului de baschet în ameliorarea nivelului de pregătire. 

Formarea deprinderii de a aplica procedeele tehnice de bază în jocul bilateral şi de a opera cu 

principalele prevederi regulamentare. 

7.2. Obiectivele specifice  1Oc. Să cunoască tehnica de execuţie a acţiunilor de joc. 

1Oap. Să cunoască mecanismul eficienţei acţiunilor de joc. 

1Oat. Să manifeste preocupare pentru formarea reprezentării corecte a exerciţiilor. 

2Oc. Să cunoască efectele practicării jocului de baschet. 

2Oap. Să opereze cu mijloace specifice în sfera motricităţii. 

2Oat. Să formeze obişnuinţa de practicare independentă a jocului de baschet. 

3Oc. Să identifice voleiul românesc în trecut şi prezent. 

3Oap. Să studieze modele de jucători. 

3Oat. Să susţină activitatea de performanţă la nivel local şi naţional. 

4Oc. Să cunoască regulamentul de joc şi de organizare a unei competiţii. 

4Oap. Să aplice prevederile regulamentare în calitate de arbitru. 

4Oat. Să manifeste imparţialitate în aplicarea regulamentului de joc. 

 

8. Conținuturi* 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Cunoştinţe, deprinderi şi priceperi de a juca 

baschet aplicând acţiunile de joc pentru 

începători şi avansaţi (4 ore) 

1Oap., 1Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează individual, pe perechi şi în grup 

Prinderea, ţinerea şi pasarea mingii de pe loc, 

din mers, din alergare cu o mână şi cu două 

mâini. (4 ore) 

1Oap., 1Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează individual, pe perechi şi pe echipe 

Opririle într-un timp, în doi timpi, pivotările. (4 

ore9 

1Oap., 1Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează individual (frontal) 

Driblingul şi toate variantele lui utilizate în joc. 

(8 ore) 

1Oap., 1Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează individual  
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Aruncarea la coş: cu o mână de sus din faţă, 

din alergare şi din dribling. (8 ore) 

1Oap., 1Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează individual  

Acţiuni tactice individuale şi colective de atac 

şi apărare. (28 ore) 

2oap., 2Oat., 3Oap., 3Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează în grup 

Exersarea jocului bilateral, utilizând toate 

coşurile avute la dispoziţie: 2x2, 3x3, 5x5 (56 

ore) 

3Oap., 3Oat., 4Oap., 4Oat. 

Demonstraţia 

Exersarea 

 

-Se lucrează în echipă cu efectiv redus şi cu 

efectiv complet 

Bibliografie 

 

1. Bachner, L., Grădinaru, Cs. (1996) Baschet – Metodica învăţării, Universitatea de Vest, Timişoara. 

2. Hrişcă, A., Negulescu, C.(1981) Baschet. Tehnică şi tactică individuală. Metodica învăţării, Editura Sport-Turism, 

Bucureşti. 

3. Predescu, T. (2000) Baschet, Editura Spicon, Tg.Jiu. 

4. Predescu, T., Moanţă, A. (2001) Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare, Editura Semne, Bucureşti. 

5. Predescu, T., Grădinaru, Cs. (2005) Baschet. Tehnică – Tactică, Editura Universităţii de Vest, Timişoara. 

6. Vasilescu, L. (1983) Baschet. Bazele tacticii, Editura Sport-Turism, Bucureşti. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

 

Studenţii vor conştientiza efectele practicării jocului de baschet ca mijloc de menţinere a unei stări de sănătate optime cât şi de 

coagulare a echipei în activitatea profesională pe care o vor desfăşura. 

 

10. Evaluare 

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

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs    

    

10.5. Seminar/laborator Însuşirea deprinderilor specifice Probe de control 50% 

 Criteriul progresului realizat  50% 

    

10.6. Standard minim de performanță: 
Stăpânirea acţiunilor de joc şi a conţinutului programei la nivel minimal. 

Frecventarea orelor potrivit cerinţelor facultăţii. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

 

Semnătura directorului de departament 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest  

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul  

1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și sport 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Educaţie fizică – curs general – disciplina sportivă gimnastica 

aerobică 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Asist. Univ. Drd. Arseni Nada Alexandra 

2.4. Anul de studii I+II 2.5. Semestrul 1+2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei O 

 

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

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

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren   

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual   

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  
• Sală de gimnastică dotată cu aparatură de specialitate și materiale 

auxiliare; 

• Echipament sportiv; 

• Adeverință medicală (medic de familie – apt pentru efort fizic); 

• Telefoanele pe modul silențios. 

• Nu este permisă întârzierea la oră. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • C1: Valorificarea informațiilor, metodelor, și mijloacelor specifice 

educației fizice și sportului în vederea optimizării stării de sănătate și a 

dezvoltării fizice armonioase; 

• C2: Utilizarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației 

fizice și sportului în vederea dezvoltării capacităților motrice; 

• C3: Exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de 

capacitatea psiho-motrică individuală. 

Competențe transversale  • Dezvoltarea simțului responsabilității; 

• Capacitatea de a prelua inițiativa; 

• Dezvoltarea capacității de autocontrol 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul are menirea de a favoriza dezvoltarea fizică armonioasă, de a 

menține un nivel optim al stării de sănătate și de a contribui la 

maximizarea calităților motrice. 

7.2. Obiectivele specifice  • O.C.1: Prezentarea efectelor practicării gimnasticii aerobice asupra 

organismului uman; 

• O.At.1: Formarea capacității de practicare sistematică și independentă a 

exercițiilor fizice; 

• O.Ap.1:Utilizarea deprinderilor motrice în acțiuni motrice complexe; 

• O.C.2: Dobândirea de cunoștințe specifice gimnasticii aerobice; 

• O.At.2: Relaționarea optimă în grupuri diferite preconstituite sau 

constituite spontan; 

• O.Ap.2: Dezvoltarea componentelor fitness-ului (rezistență, 

cardiovasculară, rezistență musculară, forță, mobilitate-suplețe, 

compoziție corporală). 

• O.C.3: Operarea cu noțiunile specifice domeniului; 

• O.At.3: Dezvoltarea dorinței de a practica exercițiul fizic ca mijloc de 

petrecere al timpului liber. 

• O.Ap.3: Dezvoltarea calităților motrice prin participarea la programul 

de antrenament; 

 

8. Conținuturi* 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Prezentarea cerinţelor stabilite pentru disciplina studiată 

Noţiuni de bază: Complexele de influenţare selectivă a 

aparatului locomotor. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

2 ore 

Însuşirea capacităţii de execuţie a paşilor de bază din 

gimnastica aerobică: march, jogging, step – touch, double 

step – touch, grape – fine, V- step, skip, lunge, jumping – 

jack, knee up, heel up, kick. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

6 ore 

Capacitatea învățării sau crearea unui complex de 

exerciții, în 8-16-32 de timpi, chiar și 64 timpi. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

4 ore 

Succesiune metodologică de alcătuire a unor programe de 

gimnastică aerobică de întreţinere. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

4 ore 
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Însuşirea unor complexe de exerciţii de gimnastică 

aerobică specifică lecţiilor de educaţie fizică. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

6 ore 

Exerciții de alcătuire  a unor programe în care sunt 

acționate acte și acțiuni motrice: de tonifiere musculară, 

de dezvoltare a mobilității articulare și musculare. 

Explicare, demonstrare, 

exersare 

4 ore 

Lecție de verificare a cunoștințelor Explicare, demonstrare, 

exersare 

2 ore 

Bibliografie 

1. Almăjan B., (2008). Gimnastica aerobică, Editura Politehnica, Timişoara; 

2. Cooper K., (1968). Aerobics, New – York, Evans; 

3. Grosu E., (2001). Gimnastică aerobică – Programe de stilare corporală, Editura G.M.I., Cluj – 

Napoca;  

4. Grosu E., (1991). Complexe de exerciţii pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor, 

Editura G.M.I., Cluj – Napoca; 

5. Kulcsar Ş., (2000). Gimnastica aerobică, Editura Clusium, Cluj – Napoca; 

6. Lin Y., (1996). Precision Sport Aerobics, Kempele, Finland: Polar Welness Library;  

7. Macovei S., (2003). Gimnastica aerobică de ȋntreţinere, Editura Afir, Bucureşti; 

8. Popescu G., (2005). Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti; 

9. Stoienescu G., (2000). Gimnastica aerobică (de ȋntreţinere) şi sportul aerobic, Institutul de Studii 

şi Proiectări, Bucureşti. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Temele propuse reuşesc să formeze studenţilor noţiuni de bază pe care le pot folosi cu succes în 

practicarea gimnasticii aerobice în timpul liber. Deasemenea abordarea acestora va contribui la  

dezvoltarea calităților motrice, la creșterea capacității de efort, pentru stimularea capacităților intelectuale 

necesare formării profesionale. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.5. Seminar/laborator Prezenţa la lecţii Numărul de prezenţe 80% 

 Participare activă, execuţie Examen practic 20% 

    

10.6. Standard minim de performanță 

Minimum 10 prezenţe la lecţii;  

Claritatea execuţiilor elementelor din gimnastica aerobică şi participare activă ȋn cadrul fiecărei ore. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest  

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul Educație Fizică și Sport 

1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și Sport 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Educație fizică – curs general 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Asist. 

2.4. Anul de studii I+II 2.5. Semestrul 1+2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7.Regimul disciplinei Ob 

 

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

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

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren   

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

Examinări 2 

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual   

3.8. Total ore pe semestru 28 

3.9. Număr de credite  

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului •  

5.2. de desfășurare a 

seminarului / laboratorului  
• În aer liber (stadion, teren variat); 

• Telefoanele lăsate în geantă; 

• Echipament sportiv obligatoriu și adaptat condițiilor 

meteorologice; 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 
• C1: Valorificarea informațiilor, metodelor și mijloacelor specifice 

educației fizice și sportului, în vederea optimizării stării de sănătate și a 
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dezvoltării fizice armonioase; 

• C2: Utilizarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației 

fizice și sportului, în vederea dezvoltării capacităților motrice; 

• C3: Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de 

capacitatea psiho-motrică individuală. 

Competențe 

transversale  
• Dezvoltarea simțului responsabilității; 

• Capacitatea de a prelua inițiativa; 

• Dezvoltarea capactității de autocontrol. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 
• Cursul are menirea de a favoriza dezvoltarea fizică armonioasă și  menținerea 

unei stări optime de sănătate prin educarea calităților motrice și formarea unui 

sistem de deprinderi și priceperi motrice de bază, utilitar aplicative și specifice 

unor ramuri de sport. 

7.2. Obiectivele 

specifice  
• O.c.1: Prezentarea efectelor practicării jogging-ului asupra organismului 

uman; 

• O.at. 1: Exprimarea estetică a atitudinii corpolale; 

• O.ap. 1: Utilizarea deprinderilor motrice în acțiuni motrice complexe; 

• O.c. 2: Dobândirea de cunoștințe specifice jogging-ului; 

• O.at. 2: Relaționarea optimă în grupuri diferite, preconstituite sau constituite 

spontan; 

• O.ap. 2: Dezvoltarea componentelor fitnessului (rezistență cardio vasculară, 

rezistență musculară, forță, mobilitate-suplețe, compoziție corporală). 

• O.c. 3: Operarea corectă cu noțiunile specifice domeniului; 

• O.at. 3: Dezvoltarea dorinței de a practica exercițiul fizic ca mijloc de 

pretecere a timpului liber 

• O.ap. 3: Dezvoltarea calităților motrice prin participarea la programul de 

antrenament. 

 

 

8. Conținuturi* 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Noțiuni de bază legate de 

echipamentul de alergare, în 

funcție de anotimp și teren. 

2 ore 
O.c 1, O.at.1, O.ap. 1. 

Explicația, prelegerea. Studenții vor fi informați în legătură cu 

echipamentul necesar jogging-ului; 

Adaptarea acestuia în funcție de teren și 

condițiile meteo; 

Importanța respirației în timpul alergării;  

Efectele jogging-ului asupra organismului. 

Noțiuni elementare din școala 

alergării (alergare cu joc de 

glezne, alergare cu genunchii 

sus, cu pendularea gambelor 

spre înapoi). 

Explicația, demosntrația, 

exersarea. 
Studenții vor învăța noțiunile de bază specifice 

școlii elergării. 

Studenții așezați în două coloane aceștia vor 

executa exercițiile pe o lungime de 25m 

(alergare cu joc de glezne, alergare cu 
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4 ore 
O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 

3, O. at. 3, O. c. 3. 

pendularea gambelor spre înapoi și spre 

înainte, alergare cu genunchii ridicați, alergare 

cu pas adăugat, alegare cu pas încrucișat). 

Școala alergării, pasul alergător 

de semifond și fond, dezvoltarea 

capacității aerobe prin metoda 

efortului continuu și uniform. 

6 ore 
O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 

3, O. at. 3, O. c. 3. 

Explicația, demosntrația, 

exersarea. 
Stundeții vor avea de alergat  distanțe de 400m 

cu o intensitate uniformă pe tot parcursul 

alergării. 

Școala alergării, pasul alergător 

de semifond și fond, dezvoltarea 

capacității aerobe prin metoda 

fartlek. 

6 ore 
O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 

3, O. at. 3, O. c. 3. 

Explicația, demosntrația, 

exersarea. 
Alergarea unei distanțe specificate cu creșterea 

tempoului de alergare. Studenții vor alterna, pe 

toată durata alergării, viteza de deplasare. Ex. 

100 m tempo 2/4, 100m 3/4, 50m 4/4.  

Școala alergării, pasul alergător, 

dezvoltarea capacității aerobe 

prin metoda intervalelor. 

6 ore  

O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 

3, O. at. 3, O. c. 3. 

Explicația, demosntrația, 

exersarea. 
 Studenții vor efectua alergare într-un tempo 

ridicat, pe o distanță precizată, urmând apoi o 

pauză de revenire, care poate fi pasivă sau 

activă (mers). 

Școala alergării, pasul alergător 

de semifond și fond, dezvoltarea 

capacității aerobe prin metoda 

efortului continuu cu tempo 

variat impus. 

6 ore 
O. ap 1, O. ap. 2, O. c. 2, O. at. 2, O.ap. 

3, O. at. 3, O. c. 3. 

Explicația, demosntrația, 

exersarea. 
Stundeții vor avea de efectuat o alergare pe o 

distanță precizată într-un tempo impus (ex. 

400m în tempo de 3/4). 

Bibliografie 

• Alexe, D.I., Alexe, C., I., (2011) Jogging de la A la Z, volumul I, Editura PIM, Iași; 

• Alexe, D., I., Alexe, C.,I., (2012) Jogging de la A la Z, volumul II, Editura PIM, Iași. 

• Rosato, F., (2011) – Walking and jogging for health and wellness, USA; 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Studenții vor beneficia de pe urma practicării orelor de educație fizică și sport prin maximizarea 

calității vieții, fapt ce se va răsfrânge asupra capacități de muncă, ajutându-i, astfel, să presteze o 

muncă la standardele ridicate ale angajatorului. Totodată are ca obiectiv prevenirea unor atitudini 

corporale deficitare, datorate profesiilor, prin dezvoltarea dorinței de practicare a exercițiului 

fizic individual. 

 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4. Curs    

    

    

10.5. Seminar/laborator Prezența la lecții Participarea activă la lecții. Se 

înregistrează frecvența și implicarea 

în cadrul orei de educație fizică și 

sport. 

 

    

    

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru promovarea acestei materii studentul este obligat să realizeze un număr minim de 10 prezențe la 

lecții. 

Observații: 

Studenții care nu și-au realizat numărul minim de prezențe la lecții vor trebui să le recupereze în sesiunea 

aferentă semestrului. Aceștia vor avea dreptul să participe la sesiunea de recuperări doar după ce vor face 

dovada achitării taxei de recuperare. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

 

      Semnătura directorului de departament  


