
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 ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTER’S DEGREE 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 

SPORTIVE/ MANAGER SPORTIV 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ MANAGERIALĂ ÎN ORGANIZAŢII SPORTIVE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. MACRA-OȘORHEAN MARIA-DANIELA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 0 3.3 lucrări practice 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 0 3.6 lucrări practice 56 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 10 

Examinări  8 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

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 

 Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

lucrărilor practice 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie/Online 



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

  Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor manageriale. 

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

 Capacitatea de a aplica creativ metodele şi tehnicile de cercetare specifice ştiinţei sportului şi 
ştiinţei managementului. 

 Utilizarea tehnicii de calcul moderne. 
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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. 

 Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul managementului 

organizaţiilor şcolare şi sportive. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

Bibliografie 

8.2 Lucrări practice Metode de predare Observaţii 

1. Asistenţă şi îndrumare în organizaţii sportive. 

 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

4 ore 

2. Organizarea şi funcţionarea personalului la 

nivelul cluburilor, organizaţiilor şi ONG-urilor. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

8 ore 

3. Elaborarea de strategii de conducere privind 

implementarea unui plan de optimizare a 

funcţionării organizaţiilor sportive. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

8 ore 

4. Conceperea unei metodologii de evaluare 

privind managementul organizaţiilor sportive. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

4 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Interacţiunea şi abilitatea masterandul prin intervenţia directă cu ajutorul 
unei metodologii manageriale având ca scop descoperirea, înțelegerea şi 
demonstrarea optimizării managementului organizaţiilor sportive. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Semnificaţia conceptului de metodologia cercetării ştiinţifice manageriale. 

 Înțelegerea evoluției şi conținutului actual al teoriei ştiințifice manageriale. 

 Înțelegerea conceptului şi criteriilor de clasificare a problemelor 
manageriale. 



5. Conţinutul realizării unei strategii privind 

resursele umane în cadrul organizaţiilor şi 

cluburilor sportive. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

4 ore 

6. Conceperea unui regulament de funcţionare şi 

desfăşurare a activităţilor manageriale în cadrul 

organizaţiilor sportive.  

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

6 ore 

7. Conceperea şi elaborarea un program de 

investiţii cu fonduri propri şi programe de 

finanţare europene. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

8 ore 

8. Folosirea analizei SWOT în evaluarea 

cluburilor şi organizaţiilor sportive. 

Explicaţie/discuţii 

interactive/prezentare 

referate 

14 ore 

  TOTAL: 56 ore 

Bibliografie: 

 

1. CERTO, S. (2001) – Managementul modern,  Editura Teora, Bucureşti; 

2. CERTO, S. C.  (2004) – Management – teorie și practică (traducere), Editura IEP Știința, Chișinău,  

Rep. Moldova; 

3. COLE, G.A.,  (2000) – Managementul personalului, Editura Codecs, Bucureşti; 

4. HOFMAN, A. (2004) – Resursele umane în activitatea de educație fizică și sport, edit. Fundației 

România de Mâine, București; 

5. HOFMAN, A. (2004) – Structurile sportului, Editura Fundației România de Mâine, București; 

6. LAZĂR, I., VEREŞ, V., MORTAN, M., LAZĂR, S.P. (2004) – Management general, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca; 

7. MACRA-OȘORHEAN, M.D.,( 2016)-Profilul managerilor sportivi, Editura Risoprint, Cluj-Napoca; 

8. MIHĂILESCU, N. (2006) – Management – Marketing – Legislaţie în activitatea sportivă, edit. 

Universităţii din Piteşti; 

9. ŞTEFĂNESCU C. (2007) – Metodologia cercetării ştiințifice în management, Editura Fundației 

România de Mâine, Bucureşti; 

10. VOICU, A.V. (1998) – Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca;  

11. VOICU, S.F.  (2002) – Managementul sportului, Editura Mirton, Timişoara; 

12. ZLATE, M. (2004) – Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Volumul I, Editura Polirom, 

Iaşi. 

 

 

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 (Asociaţii Sportive, Cluburi Sportive, ONG-uri, ) respectând cerinţele 

domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.5 Lucrări practice Prezentarea unui  

portofoliul individual 

privind practica 

managerială în 

organizațiile sportive. 

Situație non-pandemică 

Evaluare practică 

 

Situație pandemică 

Prezentare PPT-Online  

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea unui portofoliu de practică în cadrul organizaţiilor sportive.  

 



 

Semnătura titularului de lucrări practice 

Conf.univ.dr. Macra-Oșorhean Maria-Daniela 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof.univ.dr. Ciocoi-Pop Dumitru-Rareș 


