
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 Educaţie Fizică Şi Sportivă 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managemntul Organizaţiilor şi Activităţilor Sportive/ manager 

sportiv 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organizarea şi administrarea centrelor de întreţinere corporală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. András Álmos 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. András Álmos 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

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

Tutoriat 13 

Examinări  15 

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  Management şi marketing în organizaţii sportive 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu videoproiector 

 Un comportament deontologic conform Codului etic al UBB și al statului 

studentului UBB 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar dotată cu videoproiector 

 Un comportament deontologic conform Codului etic al UBB și al statului 

studentului UBB 

 Predarea și prezentarea la timp a proiectelor 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Capacitatea de adaptare la medii concurenţiale aflate în continuă schimbare. 

 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. 

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

la nivel organizaţional.  

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

în care absolventul are studii de specialitate la nivel licenţă. 
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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. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Evoluţia şi noţiunea de fitness, sală de fitness, 

activităţi de fitness şi centru de întreţinere 

corporală. 

Curs interactiv 2 ore 

2. Funcţiile managementului aplicate în 

managementul centrelor de întreţinere corporală 
Curs interactiv 4 ore 

3. Managementul personalului angajat în cadrul 

centrelor de întreţinere corporală. 
Curs interactiv 2 ore 

4. Managementul serviciilor oferite pe grupe de 

vârstă. 
Curs interactiv 2 ore 

5. Paşii spre înfiinţarea unui centru de fitness sau 

centru de întreţinere corporală. 
Curs interactiv 2 ore 

6. Promovarea centrelor de fitness sau centrelor de 

întreţinere corporală. Curs interactiv 2 ore 

 
 Total 14 ore 

Bibliografie 
1. Voicu, A. V., „Curs de legislaţie, management şi marketing în educaţie fizică şi sport”, 2007.  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Valorificarea cunoştinţelor cu caracter ştiinţific şi practico-metodic 

despre conţinutul şi caracteristicile  organizării şi administrării 

centrelor de întreţinere corporală 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Semnificatia conceptului de centru de fitness, centru de întreţinere 

corporală 

 Ințelegerea evoluției şi conținutului actual al noţiunii de fitness şi de 

întreţinere corporală 

 Aprofundarea aspectelor privind funcțiile principale pe care le 

indeplineşte teoria managerială 

 Ințelegerea conceptului şi criteriilor de clasificare a problemelor 

manageriale în activitatea centrelor de întreţinere corporală 



2. Voicu, A. V., “Drept şi legislaţie în asistenţa socială”, Cluj-Napoca, U. B. B., 2006. 

3. Voicu, A. V., “Răspunderea civilă delictuală cu privire specială la activitatea sportivă”, Editura “Lumina Lex”, 

Bucureşti, 1999. 

4. Voicu, A. V., “Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1998. 

5. Voicu, A. V., Curs de management, marketing şi legislaţie sportivă, ANEFS Bucureşti, 2005. 

6. Lador, I., Voicu, A.V., “Elemente de management şi legislaţie sportivă”, Editura Inter-tonic, Cluj-Napoca, 1996. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea de întreţinere corporală – de la teorie la 

realitate. 

Problematizare 4 ore 

2. Problematica aplicării în practică a funcţiilor 

managementului. 

Problematizare 4 ore 

3. Cine sunt şi cine ar trebuie să fie angajaţii 

centrelor de întreţinere corporală? 

Problematizare 4 ore 

4. Corelaţia dintre serviciile oferite şi grupul ţintă. Problematizare 4 ore 

5. Problemele folosirii unor substanţe nutritive şi/sau 

dopante în cadrul activităţilor de fitness. 

Problematizare 4 ore 

6. De să înfiinţăm un centru de întreţinere corporală 

/centru de fitness? 

Problematizare 4 ore 

7. Mijloacele folosite în promovarea centrelor de 

fitness sau de întreţinere corporală. 

Problematizare 4 ore 

  Total 28 ore 

Bibliografie  
1. Voicu, A. V., „Curs de legislaţie, management şi marketing în educaţie fizică şi sport”, 2007.  

2. Voicu, A. V., “Drept şi legislaţie în asistenţa socială”, Cluj-Napoca, U, B. B., 2006. 

3. Voicu, A. V., “Răspunderea civilă delictuală cu privire specială la activitatea sportivă”, Editura “Lumina Lex”, 

Bucureşti, 1999. 

4. Voicu, A. V., “Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1998. 

5. Voicu, A. V., Curs de management, marketing şi legislaţie sportivă, ANEFS Bucureşti, 2005. 

6. Lador, I., Voicu, A.V., “Elemente de management şi legislaţie sportivă”, Editura Inter-tonic, Cluj-Napoca, 1996. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul disciplinei este coroborată cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a centrelor şi sălilor 

de fitness şi de întreţinere corporală respectând cerinţele prestărilor de servicii în domeniul 

fitnessului. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Precizarea exactă a 

tematicilor abordate în cadrul 

fiecărei întâlniri în parte.  
Evaluare scrisă 30% 

10.5 Seminar/laborator Prezentarea unui studiu de 

caz asupra unui centru de 

fitness/ de întreţinere 

corporală, prin abordarea 

problemelor discutate la curs 

şi seminar. 

Evaluare practică 70% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Standardul minim de performanţă este de a accede la nota minimă de 5 (cinci), atât la evaluarea 

scrisă cât şi la evaluarea practică. 

 



 

 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. András Álmos 

 

Semnătura coordonatorului de Master 

Conf. univ. dr Boros-Balint Iuliana 

 

 


