
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul SPORTURI INDIVIDUALE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT  

Profesor de educație fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sporturi nautice – aplicatie practica 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. ISTVAN BALOGA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Lect. univ. dr. ISTVAN BALOGA  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DPD 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 28 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/LP 28 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/LP 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

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

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

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi:  2 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Inot teorie si practica 

4.2 de competenţe  Inot 200m intr-un procedeu la alegere 

 Calcarea apei 1 minut 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Cursul este organizat la Navodari judetul Constanta 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C 1. Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de 

bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinară 

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

interdisciplinar  (Educaţie fizică şi sportivă) 

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

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

independentă a exerciţiului fizic 

 C 5. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

Lecție introductivă. Probleme organizaționale. Cerințe 

de curs. 

 

 

Explicaţie, 

demonstraţie 

 

2 ore 

 Repetarea diferitelor procedee de înot. Identificarea 

accidentatului, inceperea salvarii 

Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

Apropierea de accidentat si transportul acestuia.  Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

Metode si mijloace de salvare din apa. 

Salvare si autosalvare. Prevenirea inecului. 

Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

Reguli de prim ajutor, proceduri pentru diferite 

simptome. 

Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea de cunoştinţe teoretice  şi practice referitoare la învăţarea 

şi consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice 

salvarii din apa 

 Cunoasterea si utilizarea unor echipamente specifice sporturilor 

nautice 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Caracteristicile piscinelor și apelor deschise (râuri, lacuri, mări, 

oceane); 

 Reguli pentru prevenirea accidentelor in apa; 

 Metodele și mijloacele de salvare din apă; 

 Reguli de prim ajutor, proceduri pentru diferite simptome. 

 Cunoasterea si utilizarea diferitelor ambarcatiuni. 

 



Utilizarea unor echipamente specifice sporturilor 

nautice: surf, caiac, kite-surf, sup board. 

Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

Cunoasterea si utilizarea diferitelor ambarcatiuni.  Explicaţie, 

demonstraţie 

4 ore 

Evaluare practica Explicaţie, 

demonstraţie 

2 ore 

  

 

Total 28 ore 

Bibliografie: 
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5. American Red Cross, (2010), Water safety instructor manual, St.Louis, Mosby Lifeline 

6. American Red Cross, (2012), Lifeguarding instructor’s manual, Boston, Staywell  

7. American Red Cross, (2014) CPR for the professional rescuer. Boston, Staywell 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

         Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale 

şi angajatorilor respectând cerinţele ocupatiei de salvamar. 

 

10. Evaluare 

 

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

nota finală 

10.4 Seminar/LP Execuţia corectă a 

elementelor şi procedeelor 

de salvare din apa si 

acordarii primului ajutor. 

Cunoasterea si utilizarea 

diferitelor echipamente 

Evaluare teoretica/practica 70% 



specifice sporturilor 

nautice. 

Rezultat Aquathlon Evaluare practică 30% 

10.5 Standard minim de performanţă 

         Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiv-educative şi a structurilor de 

exerciţii prevăzute în programa şcolară în învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

 

 

 

 Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

       Lector. univ. dr. ISTVAN BALOGA               Lect. univ. dr. ISTVAN BALOGA  

 

Directorului de departament 

Conf. univ. dr.  IOAN NELU  POP 


