
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 Kinetoterapie şi Discipline Teoretice 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Amenajarea si gestionarea bazelor sportive/  

Manager sportiv 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Amenajarea si gestionarea bazelor sportive 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Santa Cristian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.  univ. dr. Santa Cristian 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 4 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 6 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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, videoproiector, calculator 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, videoproiector, calculator 

 Cluburi si asociatii sportive 



6. Competenţele specifice acumulate 
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-Capacitatea de a îndeplini atribuţiile de manager la diferite niveluri ale unei organizaţii Capacitatea de a 

conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în contexte dintre cele mai diverse. 

-Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua 

obiectiv şi constructiv stările critice, de a rezolva  inteligent problemele şi de a prezenta, în mod ilustrativ, 

rezultatele obţinute. 

-Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în contexte dintre cele mai diverse. 

-Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi eficienţă ale profesiei. 
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-Capacitatea de proiectare, elaborare şi implementare a strategiilor economice şi manageriale pentru 

rentabilizarea organizaţiilor sportive. 

-Capacitatea de adoptare a deciziilor manageriale în diferite stări ale condiţiilor obiective. 

-Abilităţi de leadership la nivel organizaţional. 

-Abilitatea de a lucra în echipă, de a antrena şi motiva angajaţii şi de a gestiona conflictele la nivel 

organizaţional.  

-Capacitatea de a conduce: unităţi şcolare, structuri ale administraţiei publice de specialitate centralizate şi 

deconcentrate, structuri şi baze sportive. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Notiuni generale de management 

Structurile administrative publice pentru sport 

Prezentare si discutii 

interactive 

2ore 

Managerii 

Resurse umane in cadrul organizatiilor sportive 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoasterea teoriei si a conceptelor manageriale posibile de aplicat la diferite  

niveluri ierarhice ale unei organizatii 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea 

problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stările critice, de a rezolva  

inteligent problemele şi de a prezenta, în mod ilustrativ, rezultatele obţinute. 

Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în contexte 

dintre cele mai diverse. 

Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi 

eficienţă ale profesiei. 

 



Conducerea clubului sportiv- metode de conducere 

Managementul sportiv si comunicarea. 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Amenajarea si administrarea bazelor sportive Prezentare si discutii 

interactive 

2ore 

Bazele sportive in aer liber 

Administrarea arenelor sportive 

Prezentare si discutii 

interactive 

 

2 ore 

Igiena bazelor sportive Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Organizarea competitiei sportive 

Resurse umane implicate in organizarea si 

administrarea evenimentelor sportive. 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

.   

   

   

Bibliografie 

 

Francu, E.,2003, Managementul activitatilor sportive, Ed. Ex. Ponto, Constanta  

 

Lador I.I., Mihăilescu N., (2008), Concepte specifice managementului modern în organizaţiile  

sportive, Ed. Universităţii din Piteşti  

 Todea F.S., (2003), Managementul educaţiei fizice şi sportului, Ed. Fundaţiei România de  

Mâine, Bucureşti  

Santa, C.,2014,Management sportiv, suport de curs FEFS Cluj-Napoca 

Santa, C.,2019,Amenajarea si gestionarea bazelor sportive, suport de curs FEFS Cluj-Napoca 

 

 Voicu A.V., (2010), Elemente de Legislaţie, Management şi Marketing în legătură cu  

organizaţiile sportive şi activităţile acestora, Suport de curs, FEFS Cluj Napoca 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Conducerea clubului sportiv- metode de conducere 

Administrarea bazelor sportive 

Prezentare si discutii 

interactive 

2ore 

Managementul sportiv si comunicarea. Prezentare si discutii 

interactive 

2ore 

Amenajarea si administrarea bazelor sportive deschise Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Amenajarea si administrarea bazelor sportive inchise Prezentare si discutii 

interactive 

2ore 

Amenajarea si administrarea bazelor bazinelor de inot Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Organizarea competitiei sportive 

 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Folosirea analizei SWOT in evaluarea cluburilor si 

organizatiilor si competitiilor sportive.  

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Motivarea manageriala 

 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Finantarea actiunilor si activitatilor sportive Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Rolul managerilor- tipuri de manageri Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Resursele umane 

. 

Prezentare si discutii 

interactive 

2 ore 

Conceperea unui regulament de functionare si Prezentare si discutii 2 ore 



desfasurare a activitatilor manageriale in cadrul 

organizatiilor sportive. 

interactive 

Bibliografie  

Francu, E.,2003, Managementul activitatilor sportive, Ed. Ex. Ponto, Constanta  

 

Lador I.I., Mihăilescu N., (2008), Concepte specifice managementului modern în organizaţiile  

sportive, Ed. Universităţii din Piteşti  

 Todea F.S., (2003), Managementul educaţiei fizice şi sportului, Ed. Fundaţiei România de  

Mâine, Bucureşti  

Santa, C.,2014,Management sportiv, suport de curs FEFS Cluj-Napoca 

Santa, C.,2019,Amenajarea si gestionarea bazelor sportive, suport de curs FEFS Cluj-Napoca 

            Voicu A.V., (2010), Elemente de Legislaţie, Management şi Marketing în legătură cu  

organizaţiile sportive şi activităţile acestora, Suport de curs, FEFS 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. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Însuşirea cunoştinţelor;  

dobândirea abilităţilor;  

utilizarea metodologiei şi a  

limbajului specific 

Evaluare scrisa 50% 

   

10.5 Seminar/laborator Lucrări individuale cu  

tematică specific  

disciplinei 

Evaluare practică 50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor precum si cele de administrare si gestionare 

a bazelor sportive 

 

 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Santa Cristian 

                           

              Semnătura coordonatorului de Master  

                    Conf. dr. Boros-Balint Iuliana 


