
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 JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  /  

Profesor de educaţie fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TENIS DE CAMP- TEORIE SI PRACTICA/ COD YLR 0026 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. BACIU ALIN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Conf.univ.dr. BACIU ALIN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DD 

 

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/LP 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/LP 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 16 

Tutoriat 10 

Examinări  14 

Alte activităţi:  3 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Comportament academic si respectarea termenelor de predare a 

diverselor proiecte solicitate de cadrul didactic 

4.2 de competenţe  Îndeplinirea cerintelor solicitate de cadrul didactic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
  Teren regulamentar de tenis, mingi, rachete şi alte materiale auxiliare 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  

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

organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

Conţinutul si caracteristicile de bază ale jocului de 

tenis  

 

Curs interactiv 2ore 

Elemente de terminoligie,stadiul actual şi tendinţele 

manifestate în evoluţia tenisului  

 

Curs interactiv 2 ore 

Tehnica jocului de tenis , rolul , conţinutul si  

principiile de bază ale tehnicii jocului de tenis. 

Curs interactiv 2 ore 

Analiza procedeelor tehnice Definirea şi conţinutul 

factorilor de eficienţă la lovirea mingii. 

 

Curs interactiv 2 ore 

Tactica jocului de tenis. Fazele şi principile tacticii 

jocului 

Curs interactiv 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice privind învăţarea şi 

consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice 

jocului de tenis şi a  regulamentului de joc 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Capacitatea de a executa procedeele tehnice învăţate şi de a utiliza 

corect terminologia de specialitate. 

 Capacitatea de a utiliza corect procedeele tehnico-tactice în funcţie de 

cerinţele jocului. 

 Competente necesare conducerii unor părţi din lecţie.  

 Capacitarea studenţilor cu deprinderi practico-metodice aplicabile în 

lecţia de educaţie fizică şi sport, cu posibilitatea de transfer în 

activităţile de timp liber. 



 

Metodologia instruirii în tenisul de câmp Curs interactiv 2 ore 

Lectia de antrenament  

 

Curs interactiv 2 ore 

  

 
Total 14 ore 

Bibliografie 

Baciu,A. – Suport de curs – Teorie si practica 
Baciu A  (2008) - Orientare si initiere, Cluj-Napoca 

Baciu A (2008) -Antrenamentul in tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca 

Baciu A., Moise D (2008)  - Metodologia instruirii in tenisul de camp   Ed. Napoca Star, Cluj -Napoca  

MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)TenispentruîncepătoriEdit.Garamond,Cluj-Napoca 

Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca 
 

 

1.  

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1. Lovitura de dreapta si rever de pe loc, notiuni de 

baza   

 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

2. Aspecte practice privind efectele si saritura mingii 

in functie de factorii de eficienta 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

3. Aspecte practice privind procedeele de baza ale 

deplasarii in teren 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

4. Lovitura de dreapta si rever din deplasare Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

5. Serviciul cu efect  Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

6. Consolidarea procedeelor tehnice de baza in 

conditii izolate de joc 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2ore 

7. Consolidarea procedeelor tehnice de baza in 

actiuni de joc 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2ore 

8. Voleul de dreapta si rever , demivoleul Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

                2 ore 

9. Smeciul si lovitura scurta (stopul) Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

10. Tactica de baza, faze de joc alternativ si momente 

componente, schimbul de lovituri pregatitor in 

diagonala 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

11. Tactica de baza, faze de joc fix si momentele lor, 

serviciul si returul de servici. 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

 

12. Tactica de baza, faze de joc alternativ si momente 

componente, schimbul de lovituri pregatitor in 

lung de linie 

Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

 

13. Joc de simplu, fazele disputarii punctului in joc Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

 

14. Jocul de dublu, notiuni de baza Explicaţie, 

demonstraţie, repetare 

2 ore 

  Total 28 ore 

 

Bibliografie 
Baciu,A. – Suport de curs – Teorie si practica 
Baciu A  (2008) - Orientare si initiere, Cluj-Napoca 

Baciu A (2008) -Antrenamentul in tenisul de camp,Ed. Napoca Star, Cluj- Napoca  

 



Baciu A., Moise D (2008)  - Metodologia instruirii in tenisul de camp   Ed. Napoca Star, Cluj -Napoca  

MoiseGh.,Dobosi S.,MoiseD-(1995)TenispentruîncepătoriEdit.Garamond,Cluj-Napoca 

Dobosi S., Baciu A.(2000)- Caiet de lucrări practico-metodice, Cluj-Napoca 

 

 

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 (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cluburi Sportive Şcolare, Licee şi Şcoli generale) respectând 

cerinţele programei şcolare din învăţământul preuniversitar. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

 

 

10.4 Curs 

Explicarea corectă a con-

ceptelor şi noţiunilor spe-

cifice tenisului 

Evaluare scrisă 50% 

 

10.5 Seminar/LP Execuţia corectă a  

procedeelor tehnice pentru 

proba practică 

Evaluare practică 50% 

 

10.6Standard 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 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   28.04.2021            Conf.univ.dr. BACIU ALIN                   Conf.univ. BACIU ALIN 

 

                            Semnătura directorului de departament 

Conf.univ.dr. BACIU ALIN 

 


