
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 ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT   

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI AGREMENT ÎN TURISM 

MASTER’S DEGREE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

FITNESS 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. GROSU EMILIA FLORINA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

LP 

Prof.univ. GROSU EMILIA FLORINA 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

DSIN 

 

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 lucrări practice 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 12 

Examinări  2 

Alte activităţi:  2 

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  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

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 
 Prezența la seminar și camera deschisă 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
 

 Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu 

orientare interdisciplinară; 

 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu 

accent interdisciplinar;  

 Realizarea programelor de educație fizică și agrement turistic; 

 Dobândirea unei gândiri creative prin utilizarea, evaluarea şi adaptarea 

permanentă a unor strategii proprii pentru dezvoltarea de probleme specifice 

educaţiei fizice şi sportului, activităţilor de Educaţie Fizică şi Sport, şi 

Agrement  Turistic; 

 Înţelegerea si utilizarea noilor metodologii de proiectare prin folosirea de idei, 

modele si teorii diverse pentru a investiga si descrie procesele specifice 

activităţilor din aria de interes; 

 Dobândirea unui stil propriu de gândire a planificării proceselor instructiv-

educative, în strânsă concordanţă, cu respectarea standardelor curriculare 

naţionale; 

 Formarea capacităţii de adaptare la situaţii diferite prin demonstrarea capacităţii 

de lucru sistematic, individual şi în echipă. 

 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit 

cerinţelor/ obiectivelor   specifice educaţiei fizice si sportive, a  atitudinii faţă 

de practicarea independentă a exerciţiului fizic 

 Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi 

sportive, pe grupe de vârstă 

  Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică 

şi sport. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a

n
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 Organizarea de programe de antrenament în condiţii de asistenţă calificată, cu 

respectarea normelor de etică şi deontologie profesională. 

 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor progamelor de 

antrenament.   

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare 

personală . 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea noţiunilor teoretice privind Fitness-ul: concept, 

definiţie, componente, cât şi modalitatile de mentunere a unei 

conditii fizice bune.  

 De asemenea noţiuni referitoare la relaţia dintre exerciţiul 

fizic, sănătate şi condiţie fizică, dezvoltarea fizică şi 

coordonatele fitness-ului, efortul şi condiţia fizică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 Însuşirea noţiunilor teoretice privind tehnici de 

antrenamentul de fitness. Abilitarea studenţilor cu sistemul 

de cunoştinţe aplicabile în activitatea ştiinţifică şi didactică. 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

1.  Cunoaşterea şi definirea noţiunii de fitness. Curs interactiv 2 ore 

2. Relaţia dintre sănătate, exerciţiu fizic şi 

condiţie fizică 

Curs interactiv 2 ore 

3.  Structura capacităţii de performanţă Curs interactiv 2 ore 

4.  Efortul în activitatea sportivă. Curs interactiv 2 ore 

 

 

 

 

 Abilitarea studenţilor cu sistemul de cunoştinţe aplicabile în 

activităților motrice și a celor de agrement și timp liber. 

 Perfecționarea deprinderilor practico-metodice specifice 

proiectării activităților motrice și a celor de agrement și timp 

liber. 

 Aprofundarea cunoştinţelor de ordin teoretic, metodologic şi 

practico-metodic şi interacţiunea lor cu considerente 

psihologice, pedagogice, antropologice necesare creativităţii 

intelectuale în procesul formării şi dezvoltării culturii 

curriculare; 

 Formarea unei viziuni curriculare optime de alcătuire a 

programelor şcolare și de agrement turistic în raport cu 

obiectivele care vizează competenţe de nivel superior, de 

aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor în contexte noi. 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a proiecta 

activitatea didactică în conformitate cu flexibilitatea 

organizării sistemului de Educaţie fizică şi sport din 

România; 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea priceperilor si deprinderilor de 

ordin pedagogico-metodic si organizatoric necesare 

activităţilor de Educaţie fizică şi agrement turistic. 

 Formarea abilităţilor de abordare multidisciplinară a 

proiectării didactice în măsură să asigure realizarea unor 

conexiuni între educaţie fizică şi diferite discipline şi arii 

curriculare. 

 Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a 

obiectivelor instructiv-educative şi a structurilor de exerciţii 

specifice tehnicilor de antrenamentul de fitness. 

 De asemenea formarea noţiunilor referitoare la teorii ale 

mecanismului antrenamentului de fitness. 

 Dezvoltarea capacităţii studenţilor cu deprinderi practico-

metodice aplicabile în antrenamentul sportiv, cu posibilitatea 

de transfer în activităţile specifice fiecărei ramuri sportive. 

 Educarea capacităţii de a folosi un limbaj de specialitate 

corect, cu aplicabilitate în lecția de antrenament. 



5. Rolul factorilor psihologici şi biologici în 

practicarea sistematică a exerciţiului fizic. 

Curs interactiv 2 ore 

6.   Procesarea informaţiei. 

Sportul şi personalitatea; Călirea şi beneficiile 

ei asupra organismului. 

Fumatul, alcoolul şi substanele farmacologice 

dopante, drogurile şi activitatea sportivă. 

Curs interactiv 2 ore 

7. Factori care influenţează performanţa. 

Mijloacele de control şi autocontrol asupra 

evoluţiei individului. 

Refacerea după efort, aspecte ale pregătirii 

educaţionale: noţiuni de igienă sportivă, 

alimentaţia şi sportul 

Curs interactiv 2 ore 

  

 
Total 14 ore 

Bibliografie 
1. Crăciun, M. (2007). Agresivitatea şi violenţa în sport.Consideraţii psihologice, Rev. Palestrica 

Mileniului III – Civilizaţie şi Sport, An VIII, nr. 1, (27), Martie 2007, pg 5 -7.  

2. Drganea, A., C., (2006). Elemente de psihosociologie a grupurilor sportive, Editura Cd Press, 

Bucureşti; ISBN (10)  973-7989-73-2 

3. Drăgan I. (2002). Medicină sportivă. Ed. Medicală Bucureşti. 

4. Grosu, E., F., şi colab. (2008). Optimizarea antrenamentului sportiv, Colecţia Ştiinţa Sportului,  Cluj-

Napoca, Edit. GMI. 

5. Grosu, E.,F., şi colab. (2008). Pregătirea psihologică şi antrenamentul invizibil în activitatea sportivă, 

Colecţia Ştiinţa Sportului,  Cluj-Napoca, Edit. GMI. 

6. Grosu, E., F., şi colab. (2008). Conceptele fundamnetale sle stiintei sportului, Colecţia Ştiinţa 

Sportului,  Cluj-Napoca, Edit. GMI. 

7. Grosu, E., F.,  şi colab. (2008). Sportul –fenomen social, Colecţia Ştiinţa Sportului,  Cluj-Napoca, Edit. 

GMI. 

8. Grosu, E., F., şi  colab. (2010). Locul şi rolul fitness- ului în ştiinţa sportului,  Cluj-Napoca, Edit. GMI, 

ISBN 978-973-1776-33-0 

9. Pasztai, Z., (2007).  Rolul stretchingului în normalizarea funcţiei stato – kinetice, Editura Corson –Iaşi, 

ISBN 10 - 973- 8225- 31- 0. 

10. Szatmary L, Pop N. H, Zamora E.  (2005). Elemente de hidrokinetoterapie şi înot terapeutic. Risoprint 

Cluj-Napoca. 

11. Vasile L. (2007).  Înot pentru sănătate. Ed. Didactică şi Pedagogică R.A. Bucureşti . 

12. Zamora E., Zamora, D., E.,  Popescu A., (2004). Primul ajutor   medical  în educaţie fizică, sport şi 

kinetoterapie, Cluj-Napoca, Editura GMI, ISBN 973 – 85692-3-0 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1.Sportul în activitatea cotidiană şi ecoul social. 

 

Prezentare de 

referate, discuții 

tematice 

2 ore 

2. Detalii referitoare la condiţia fizică  şi 

factorii care influenţează condiţia fizică . 

Modificări care au loc odată cu înaintarea în 

vârstă  si testarea condiţiei fizice aerobe. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2 ore 

3. Practicarea  exerciţiului fizic şi creşterea 

condiţiei fizice  şi combaterea  sedentarismului 

Prezentare de 

referate 

2 ore 



prin practicarea exerciţiului fizic. discuții tematice 

4. Structura capacitatii de performanţă: 

antrenament, aptitudini, atitudini, ambianţă şi 

sistemele activatoare de energie. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2 ore 

5. Definirea categoriilor de creştere şi 

dezvoltare fizică. Caracteristici - categorii de 

indici pentru dezvoltarea fizică  şi coordonatele 

fitness-ului. 

Definirea efortului fizic, parametrii  efortului 

fizic şi  orientarea efortului fizic. Caracterul 

efortului fizic, relaţia dintre efortul fizic şi 

efortul psihic. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

  2 ore 

6. Pregătirea psihologică, antrenamentul 

invizibil  şi pregătirea pentru concurs. 

Sistemul de procesare a informaţiilor, 

propriocepţia, sisteme mnezice, motivaţia şi 

scopurile. Tensiunea psihică în sport . 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2 ore 

7. Tipuri de personalitate, tipuri somatice şi  

corespondenţa dintre sportul practicat şi alura 

corpului. Imaginea contemporană a corpului 

ideal. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2  ore 

8.  Factori care influenteaza performanta: 

factori fiziologici, factori psihologici (mentali) 

si factori de mediu 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2  ore 

9. Definiţia şi factorii care influenţează 

refacerea, mijloace de refacere, refacerea după 

efortul  fizic. Definiţia oboselii  si fazele 

oboselii. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2 ore 

10. Principiile alimentare, raţia alimentară  - 

rolul ei în alimentaţia sportivă. Dieta echilibrată  

greutatea corporală şi controlul greutăţii. 

Susţinătoare de efort şi substanţe nutritive 

necesare corpului. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2  ore 

11. Principiile călirii organismului  si proceduri 

de călire. 

 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2  ore 

12. Mijloace de control şi autocontrol al 

evoluţiei individului. Aparatură, metode, 

procedee de investigaţie medico-sportivă. Indici 

de apreciere şi formulele lor de calcul. 

Prezentare de 

referate, 

discuții tematice 

2  ore 

 TOTAL  28  ore 

Bibliografie  

PROQUEST  5000 :  http://proquest.umi.com/login  
Mod de acces: Se intra pe adresa http://proquest.umi.com/login 

 Daca aveţi probleme de acces, accesaţi    http://www.umi.com/cookiecutter, click pe Reset your 

browser) 

http://proquest.umi.com/login
http://proquest.umi.com/login
http://www.umi.com/cookiecutter


 user ID:0C6VBP23GR, password: bcu(numai pt accesare din UBB) 

Mod de acces: http://springerlink.com 

http://www.emeraldinsight.com 

EBSCO        

Cea mai mare baza de date fulltext multidisciplinara din lume, creata special pentru mediul 

academic.  

 EBSCO. Academic Search Complete (9000 rev. indexate din care, 5500 rev. fulltext)  

EBSCO. Business Source Premier (9200 rev. fulltext) - (  platita de Facultatea de Economice 

şi Gestiunea Afacerilor !) 

EBSCO. Library Information Science 

Mod de acces:http://search.ebscohost.com 

MLA International Bibliography  (colecţie abonata cu sprijinul Agenţiei Naţionale de 

Cercetare Ştiinţifica)  

Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp  

Periodicals Archive Online  (colecţie abonata cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Cercetare 

Ştiinţifica)  

Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk 

CARŢI   ELECTRONICE:  

  SpringerLink. Books. Science & Law - 2008  http://springerlink.comNew!  

 SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008  http://springerlink.com   New!  

 SAGE. Enciclopedia of Anthropology  http://www.sage-ereference.com    New!  

 SAGE.21 St. Century Sociology  http://www.sage-ereference.comNew!  

 SAGE. Social Science Research Methods  http://www.sage-ereference.com  New!  

 Cambridge Companion Online  http://cco.cambridge.org New  

 Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I -  acces numai în biblioteca  

  Mod de acces:  http://www.jstor.org 

 Baza de date cuprinde in întregime articole fulltext din domeniile: antropologie, ecologie, 

economie, educaţie, finanţe, istorie, limba şi literatura, matematica, filosofie, ştiinţe politice, 

studiul populaţiei, sociologie, statistica .  

1.  

 

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 legilor în vigoare. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

 

 

10.4 Curs 

Însușirea, cunoașterea, 

prezentarea și 

explicarea corectă a 

conceptelor şi noţiunilor 

specifice domeniului de 

activitate. 

Evaluare scrisă 70% 

http://springerlink.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/
http://pao.chadwyck.co.uk/
http://springerlink.com/
http://springerlink.com/
http://www.sage-ereference.com/
http://www.sage-ereference.com/
http://www.sage-ereference.com/
http://cco.cambridge.org/
http://www.jstor.org/


10.5 Seminar Prezentarea și 

susținerea publică a 

unui referat tematic  

Notare curentă 15% 

Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Notare curentă 15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

         Cunoaşterea şi aplicarea procedeelor metodice, a  mijloacelor de rezolvare a obiectivelor 

instructiv-educative specifice domeniului de activitate. 

 

 

Semnătura titularului de curs  şi  seminar 

Prof.univ.dr.  EMILIA FLORINA GROSU 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf.univ.dr. POP NELU 

 

 

                                                                                                      


