
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 

Managementul Organizaţiilor şi Activităţilor Sportive/ manager 

sportiv 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI SPORTIVE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Apostu Paula 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Apostu Paula 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

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/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Capacitatea de a aplica creativ metodele şi tehnicile de cercetare specifice ştiinţei sportului 

şi ştiinţei managementului. 

 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 înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi 

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

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

la nivel organizaţional.  

 Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul managementului 

organizaţiilor şcolare şi sportive. 

 Capacitatea de a fi consultant în managementul organizaţiilor, activităţilor, evenimentelor 

şi competiţiilor sportive.  

 Conceperea, proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie fizică şi sport, în condiţiile 

în care absolventul are studii de specialitate la nivel licenţă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unor cunoştinţe de ordin teoretic, metodologic şi practico-

metodic, necesare obținerii performanței manageriale  
 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

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

contexte dintre cele mai diverse; 

 Utilizarea elementelor de management specifice domeniului; 

 Capacitatea de a aplica creativ metodele şi tehnicile de cercetare 

specifice ştiinţei sportului şi ştiinţei managementului 

 Abilitatea de a lucra în echipă, de a antrena şi motiva angajaţii şi de a 

gestiona conflictele la nivel organizaţional 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Cadrul conceptual al  managementului 

performanței 

Curs interactiv 2 ore 

  2. Caracteristicile organizației performante; 

beneficiile managementului performanței  

Curs interactiv 2 ore 

  3. Activități ale managementului performanței Curs interactiv 2 ore 

4. Programele de îmbunătățire a performanței; 

elementele unui program de management al 

performanței 

Curs interactiv 4 ore 

5.  Controlul și evaluarea performanțelor Curs interactiv 2 ore 

6. Considerații asupra performanței sportive Curs interactiv 2 ore 



7. Managementul sportului de performanță Curs interactiv 2 ore 

8. Staff-ul  tehnic  și  conducerea activității sportive Curs interactiv 2 ore 

9. Managementul timpului Curs interactiv 2 ore 

10. Managementul competiției sportive Curs interactiv 2 ore 

11. Conducerea strategică tactică şi operaţională în 

cadrul sportului competiţional. 

Curs interactiv 2 ore 

12. Managerii și rolul lor în cadrul organizației 

sportive 

Curs interactiv 2 ore 

13. Resursele umane implicate în obținerea 

performanțelor sportive 

Curs interactiv 2 ore 

  Total 28 ore 

Bibliografie 

1. Armstrong M., (2009), Armstrong’s Handbook of Performance Management - An evidence-

based guide to delivering high performance, 4 th edition, London and Philadelphia 

2. Bompa T., (2001), Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Ed. Ex Ponto,  Constanţa  

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

sportive, Ed. Universităţii din Piteşti 

4. Mihăilescu, N., (2008) – Managementul în sportul competiţional, Ed. Universităţii din Piteşti 
5. Popescu I.D., (2005), Managementul modern al organizațiilor, Ed. Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti 
6. Roman Ghe., (2004), Antrenamentul şi competiţia în sportul de performanţă, Ed. Napoca Star, 

Cluj -Napoca 

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

Mâine, Bucureşti 
8. Voicu A.V.,  (2010),  Elemente de Legislaţie, Management şi Marketing în legătură cu organi-

zaţiile sportive şi activităţile acestora, Cluj Napoca 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Factorii care influențează obținerea performanței   Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

2. Rolul informațional al antrenorului Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

3. Gestionarea performanței (discuții, ședințe, 

coaching, motivare) 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

4. Managementul programului sportiv Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

5. Metode și instrumente de control-evaluare Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

6. Managementul antrenamentului sportiv Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

7. Managementul grupului sportiv Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

  Total 14 ore 



Bibliografie 

1.   Armstrong M., (2009), Armstrong’s Handbook of Performance Management - An evidence-

based guide to delivering high performance, 4 th edition, London and Philadelphia 

2.   Bompa T., (2001), Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Ed. Ex Ponto,  Constanţa  

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

sportive, Ed. Universităţii din Piteşti 

4. Mihăilescu, N., (2008) – Managementul în sportul competiţional, Ed. Universităţii din Piteşti 
5. Popescu I.D., (2005), Managementul modern al organizațiilor, Ed. Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti 
6. Roman Ghe., (2004), Antrenamentul şi competiţia în sportul de performanţă, Ed. Napoca Star, 

Cluj -Napoca 

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

Mâine, Bucureşti 

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

zaţiile sportive şi activităţile acestora, Cluj Napoca 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor respectând cerințele 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 și 

explicarea noţiunilor 

specifice managementului 

performanței sportive 

Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator Susținerea unui referat 

tematic 

Notare curentă 30% 

Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Notare curentă 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Capacitatea de a comunica în mod clar şi concis propriile concluzii, cunoştinţele şi raţionamentele 

care le justificã, atât către specialişti din domeniu dar şi către un public format din nespecialişti. 

 Accesul în examenul scris este condiționat de obținerea notei 5 (cinci) la activitatea din cadrul 

seminarelor; 

 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 

 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 

 Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul 

subiectului de examen; 

 Examenul este scris și durează 60 minute. 

 

  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Conf. dr. Apostu Paula 

               

Semnătura coordonatorului de Master 

conf. dr. Boros-Balint Iuliana 


