
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 Organizarea si coordonarea activităților sportul pentru toți 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. SANDOR IOSIF 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. SANDOR IOSIF 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 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 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 8 

Examinări  4 

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

3.7 Total ore studiu individual 114 

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 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 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. 

 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. 

 Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul organizării și 

coordonarea activităților sportul pentru toți. 

 Capacitatea de a elabora proiecte şi de a atrage surse de finanţare. 

 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. 
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 Capacitatea de a îndeplini atribuţiile de manager la diferite niveluri ale unei organizaţii 

 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. 

 Utilizarea tehnicii de calcul moderne. 

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

ale profesiei. 

 Comunicarea scrisă şi orală în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi 

deprinderea de a lucra eficient în contexte culturale diferite. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui sistem de cunoştinţe de specialitate necesare în  

organizarea si coordonarea activităților sportul pentru toți 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Abilitarea studenţilor cu sistemul de cunoştinţe aplicabile în  

organizarea si coordonarea activităților sportul pentru toți 

 Perfecționarea deprinderilor practico-metodice specifice proiectării în  

organizarea si coordonarea activităților sportul pentru toți.  

 Aprofundarea cunoştinţelor de ordin teoretic, metodologic şi practico-

metodic în ceea ce privește  organizarea si coordonarea activităților 

sportul pentru toți şi interacţiunea lor cu considerente psihologice, 

pedagogice, deontologice și administrative necesare creativităţii 

intelectuale în procesul formării şi dezvoltării resurselor umane; 

 Formarea unei viziuni manageriale și administrative optime de 

alcătuire a activităților, programelor “ sportul pentru toți” 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 

managerială în conformitate cu flexibilitatea organizării sistemului de 

Educaţie fizică şi sport din România; 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea priceperilor si deprinderilor de ordin 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Natura activităților administrative și de 

management, funcțiile managementului în 

organizarea si coordonarea activităților sportul 

pentru toți 

Curs interactiv 2 ore 

2. Comunicare și motivare, resursele umane în 

organizarea si coordonarea activităților sportul 

pentru toți 

Curs interactiv 2 ore 

3. Relații cu publicul, management financiar, 

parteneriate, marketing și promovare în 

organizarea si coordonarea activităților sportul 

pentru toți 

Curs interactiv 2 ore 

4. Managementul riscului, evaluarea activităților 

administrative și manageriale  în organizarea si 

coordonarea activităților sportul pentru toți 

Curs interactiv 2 ore 

5. Managementul utilităților,  planificarea 

achizițiilor de echipament sportiv, proiectarea 

amplasării materialelor și bazelor sportive în 

educație fizică și sport școlar.  

Curs interactiv 2 ore 

6. Probleme administrative și manageriale 

specifice, tendințe în organizarea și 

coordonarea activităților sportul pentru toți  

Curs interactiv 2 ore 

  Total 12 ore 

Bibliografie 

 

1. Bale, J., (1989) - Sports  Geography, London, E&F.N. Spon  

2. Buiac, D., Suciu, A. (2007) - Sănătatea şi activităţile fizice de-a lungul timpului, Bucureşti, Federaţia 

Română Sportul pentru Toţi,  

3. Dumitru, G. (1997) - Sănătate prin sport pe înţelesul fiecăruia, Bucureşti, Federaţia Română Sportul 

pentru Toţi, Freeman, H., W., (2001) - Physical Education and Sport in a changing society, sixth 

edition, Allyn&Bacon a Pearson Education Company, Needham Heights, MA 

4. Horine, L., Stotlar, D., (2004) - Administration of Physical Education and Sport Programs, fifth 

edition, New York, Mc Graw Hill Higher Education,  

5. Sandor, I., (2005) - Mediul rural din România şi performanţa sportivă, Cluj-Napoca, Ed Risoprint  

6. Sherill, Claudine, (2004) - Adapted Physical Activity, Recreation, and Sport (Cross disciplinary and 

Lifespan), Sixth Edition, Ed. Mc Graw-Hill, NY, USA  

XXX. M.E.N. – 1998, 1999, 2001, Programele şcolare la educaţia fizică pentru ciclul primar, gimnazial si 

liceal, Bucureşti,  

XXX. M.E.N – 2001, Ghid metodologic de aplicare a programei de Educaţie fizică şi sport la învăţământul : 

- primar;- gimnazial;  liceal, Bucureşti . 

*** (2003) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Reforma învăţământului obligatoriu din România,Bucureşti. 
*** (2001), Sports Administration Manual, International Olympic Committee, Laussane. 
*** (1997), Modalităţi, forme şi mijloace în activitatea Sportul pentru Toţi, FRSPT, Bucureşti. 
*** (2001-2003), La vie en forme, Le Magazine de la Fédération Française EPMM, Sports pour Tous. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni destinate 

sportului pentru toţi (cultural-artistice şi sportive) în 

Activități practice, 

Prezentare de 

referate, discuții 

tematice 

6 ore 

managerial si organizatoric necesare activităţilor specifice. 

 Formarea abilităţilor de abordare multidisciplinară a  managementului 

activităților “ sportul pentru toți” în măsură să asigure realizarea unor 

conexiuni cu diferite arii conexe de interes. 



comunitatea locală 

Proiectarea activităţilor şi evenimentelor destinate 

sportului pentru toţi pe programe 

Activități practice, 

Prezentare de 

referate, discuții 

tematice 

6 ore 

Voluntariatul în sportul pentru toţi; Programe sportul 
pentru toţi. 

 

Activități practice, 

Prezentare de 

referate, discuții 

tematice 

8 ore 

Probleme administrative și manageriale specifice, 

tendințe în organizarea si coordonarea activităților 

sportul pentru toți 

Activități practice, 

Prezentare de 

referate, discuții 

tematice 

4 ore 

  Total 24 ore 

Bibliografie  

PROQUEST  5000 :  http://proquest.umi.com/login  

EBSCO  :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. Earth and Environmental Science - 2008  http://springerlink.com New!  

 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 BCU 

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

 

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. 

 

 

Examen scris 

 

 

60 % 

10.5 Seminar/laborator Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Activitatea curentă 20% 

Prezentarea și susținerea 

publică a unui referat 

tematic 

Evaluarea referatelor 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

instructiv-educative specifice domeniului de activitate. 

 

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


 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Prof. univ. dr. SANDOR IOSIF 

 

Semnătura coordonatorului de Master 

conf. dr. Boros-Balint Iuliana 

 

 

 


