
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 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI AGREMENT ÎN TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ ÎN ACTIVITATEA DE 

AGREMENT TURISTIC 

Codul 

disciplinei 

YMR 

2013 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. POP GABRIELA MARIA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

LP 

Lect.univ.dr. POP GABRIELA MARIA 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 

VP 2.7 Regimul 

disciplinei 

DSIN 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/LP 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/LP 48 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

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

Tutoriat 10 

Examinări  2 

Alte activităţi:  10 

3.7 Total ore studiu individual 102 

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 

seminarului/laboratorului 

Materiale specifice sporturilor planificate 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cunoașterea tehnicii și metodicii sporturilor incluse în programul de practică. 

 Cunoașterea infrastructurii specifice practicării sporturilor de agrement incluse în curriculă. 

 Însușirea regulamentului specific sporturilor de agrement incluse în practică. 

 Utilizarea și întreținerea corectă a materialelor și echipamentelor specifice sporturilor incluse 

în programul de practică. 

 Însușirea procedurilor didactice și pedagogice de predare a sporturilor de agrement incluse în 

practică.                                                      
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  Dezvoltarea  performanței adaptative. 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare și integrare socială. 

 Dezvoltarea abilităților de întrajutorare și supraviețuire. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1.Schi alpin - formarea deprinderilor de predare  

Activități practice,  

Exercițiu 

 

16 ore 

2. Turism nautic - formarea deprinderilor primare de 

manevrare a diferitelor ambarcațiuni, terminologie 

specifică. 

- Manevrarea ambarcațiunilor clasice, specifice apelor 

de munte: caiac, canoe; 

- Manevrarea echipamentelor gonflabile: raft, duckie, 

etc.; 

 

Activități practice,  

Exercițiu 

 

 

8 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Însușirea tehnicii și metodicii sporturilor de agrement în turism. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Identificarea principalelor categorii de sporturi practicate în natură prin 

prisma elementelor definitorii ale fiecărei categorii . 

 Familiarizarea cu terminologia specifică activităților fizice de tip 

outdoor. 

 Competențe tehnico-metodice care să confere cursantului capacitatea de 

practicare și de predare a sporturilor montane. 

 Capacitatea de a proiecta, organiza și conduce activități sportive 

practicate în natură. 

 Noțiuni de securitate necesare desfășurării activităților sportive practicate 

în natură precum și noțiuni de prim ajutor medical.      



- Deplasare în linie, ocolirile - tehnici specifice apelor 

curgătoare;   

- Manevrarea ambarcațiunilor clasice; 

-  Manevrarea ambarcațiunilor cu vele: windsurf,etc.; 

- Manevre de salvare și autosalvare din torent; 

- Aplicarea cunoștințelor în condiții practice. 

3. Ciclismul montan- familiarizarea cu bicicletele de 

diferite tipuri, cu terminologia specifică: 

- downhill-ul, amortizare, escamotare, virare; 

- freerider-ul. 

Activități practice,  

Exercițiu 

 

4 ore 

4. Ciclismul montan- familiarizarea cu bicicletele de 

diferite tipuri, cu terminologia specifică: 

-Noțiuni de dozare a efortului specific; 

- Reguli de reglare, dotare, întreținere a 

echipamentului; 

- Aplicarea cunoștințelor în teren. 

Activități practice,  

Exercițiu 

 

4 ore 

5. Escalada-acumularea de cunoștințe practice de 

bază,familiarizarea cu noțiunile specifice cățărării: 

- materiale necesare, tipuri de trasee; 

- tehnici de cățărare, asigurări, noduri; 

- tehnici de coborâre, rapelul; 

- noțiuni de alpinism utilitar. 

Activități practice,  

Exercițiu 

 

4 ore 

6. Golf - Driving Range: Însușirea loviturilor în 

funcție de tipul de crosă 

 

Activități practice,  

Exercițiu 

4 ore 

6. Golf - parcurgerea unui traseu pentru jocul de golf 

(9cupe). 

Activități practice,  

Exercițiu 

4 ore 

8.  Lecţie de verificare a cunoștințelor acumulate. 

 

 4 oră 

  Total 48 ore 
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17. Saunders, V., (2006). The Golf Handbook, Three Rivers Press, New York, Third Edition; 
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Situ-ri specializate 

1. www.Fischer.com 

2. www.Atomic.com 

3. www.Rossignol.com 

4. www.Federation Francaise de Ski.com 

5. www.youcanski.com 

6. www.ifyouski.com 

7. www.The Warren Smith Academy.com 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

         Conținutul disciplinei este coroborat cu așteptările reprezentanților comunității, a 

asociațiilor profesionale și angajatorilor. 
 

10. Evaluare 

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

http://www.fischer.com/
http://www.atomic.com/
http://www.rossignol.com/
http://www.federation/
http://www.youcanski.com/
http://www.ifyouski.com/
http://www.the/


nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Lucrări Practice Activități aplicative atestate Notare curentă  

 

80% 

Raport de activitate 

 

Notare curentă   20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

la toate formele de evaluare. 
 

       Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar                    

Lect.univ.dr. POP GABRIELA MARIA                                Lect.univ.dr. POP GABRIELA MARIA                          

                                                                                                                   

 

Semnătura directorului de departament 

Conf.Dr.POP IOAN- NELU 

                                                                                                

 


