
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ/  

Antrenor într-o ramură sportivă / Profesor de educație fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STAGIU DE PRACTICA ÎN STRUCTURI ALE SPORTULUI 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. GHERMAN ALEXANDRU ANDREI 

2.3 Titularul activităților de seminar / LP Lect.univ.dr. GHERMAN ALEXANDRU ANDREI 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/LP 4 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/LP 56 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 1 

Examinări  2 

Alte activități:  1 

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  NU ESTE CAZUL 

4.2 de competențe  NU ESTE CAZUL 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfășurare a 

cursului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de video proiecție 

5.2  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 SALĂ DE CURS 

 CLUBURI ASOCIAȚII SPORTIVE 



6. Competențele specifice acumulate 
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 Capacitatea de a îndeplini atribuțiile organizatorice la diferite niveluri ale unei organizații 

sportive. 

 Capacitatea de a aplica creativ metodele și tehnicile de cercetare specifice științei sportului. 

 Capacitatea de a conduce grupuri de lucru și de a comunica eficient în contexte dintre cele mai 

diverse. 

 Capacitatea de a acționa independent și creativ în abordarea și soluționarea problemelor, de a 

evalua obiectiv și constructiv stările critice, de a rezolva inteligent problemele și de a prezenta, 

în mod ilustrativ, rezultatele obținute. 

 Capacitatea de a înțelege și de a respecta imperativele de legalitate, deontologie și eficientă ale 

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

 

8. Conținuturi 

8.1 Lucrări Practice Metode de predare Observații 
1. Structuri administrative publice pentru sport 

Analiza structurii organizatorice a Ministerului 

Tineretului și Sportului(MTS) 

Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

2. Servicii publice descentralizate ale MTS : Direcții 
Județene pentru Sport, Cluburi Sportive 

Prezentare și discuții 
interactive 

7 ore 

3. Analiza structurării unui Club departamental Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

4. Conducerea unui Club Sportiv Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

5. Comunicarea în cadrul organizației sportive Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

6. Sponsorizarea în sport Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

7. Asistarea și organizarea competiției sportive Prezentare și discuții 

interactive 

7 ore 

8. Evaluare  7 ore 

  Total 56 ore 

Bibliografie 
1. Legea Educației fizice și a Sportului nr.69/200 
2. Ordin nr 5035/14.11.2001 al Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționarea Cluburilor Sportive Școlare 

3. Regulamentul nr. 884/14.09.201 de punere în aplicare a dispozițiilor Legii Educației Fizice și Sportului 
4. Regulament privind organizarea și funcționarea Cluburilor Departamentale ale MTS 2001 

5. Todea F.S., (2003), Managementul educației fizice și a sportului, Ed. Fundația României de Mâine, București 

6. Voicu A.V., (2010), Elemente de Legislație, Management și Marketing în legătură cu organizațiile sportive și 
activitățile acestora, Suport de Curs, FEFS Cluj-Napoca 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoașterea teoriei și a conceptelor posibile de aplicat la diferite niveluri 

ierarhice ale unei organizații 

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a conduce grupuri de lucru și de a comunica eficient în contexte 

dintre cele mai diverse. 

 Capacitatea de a elabora proiecte și de a organiza diferite activități sportive. 



9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

         Conținutul disciplinei este coroborat cu așteptările reprezentanților comunității, a asociațiilor 

profesionale şi angajatorilor. ( Cluburi Sportive, Cluburi Sportive Școlare, Licee cu Program Sportiv) 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

 

 

10.5 Seminar/LP 

Participarea la activitățile 

organizate în cadrul 

disciplinei 

 

Evaluare practică 

 

 

40% 

Întocmirea portofoliului 

personal 

Verificare portofoliu 60% 

10.6 Standard minim de performanță 

         Cunoașterea, înțelegerea, demonstrarea și folosirea în cadrul activității practice și a proiectării 

didactice a conținuturilor, principiilor și metodologiilor de instruire. 
              
              SISTEM CERINȚE PARTEA METODICĂ: 

 Întocmirea portofoliului personal și predarea lui în format electronic până la data stabilită. 

 Portofoliul personal trebuie să conțină un proiect de minim 10 pagini în care să fie prevăzut după 

părerea personală a fiecăruia modul cum trebuie organizat și gestionat un Club Sportiv, Club Sportiv 

Școlar sau Licee cu Program Sportiv.  

 Prezența obligatorie la activitățile organizate în cadrul disciplinei. 
 

 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr.                                         Lect.univ.dr. 

GHERMAN ALEXANDRU ANDREI             GHERMAN ALEXANDRU ANDREI 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf.univ.dr. BACIU Marius Alin 


