
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1.3 Departamentul SPORTURI INDIVIDUALE 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI AGREMENT ÎN TURISM 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SPORTUL PENTRU TOȚI 

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

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. POP GABRIELA MARIA 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3  2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DSIN 

 

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 30 

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

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

Tutoriat 6 

Examinări  2 

Alte activităţi 10 

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 seminar dotată cu aparatură de videoproiecţie 

 Calculator; 

 Retroproiector 

 Suport curs, acces internet etc 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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 Proiectarea şi conducerea activităţilor sportive de timp liber.  

 Cunoașterea şi crearea unor situaţii concrete, în cadrul diferitelor ramuri sportive sau 

formelor de organizare a activităţilor motrice. 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor de agrement de interior.  

 Proiectarea şi coordonarea activităţilor de agrement în aer liber în cadrul activităţilor cu un  

grad mare de accesibilitate. 

 Cunoaşterea şi promovarea unui comportament legat de sport, în rândul diferitelor 

categorii de populație. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Definirea conceptului de Sportul pentru toți, recreere fizică și exerciții 

fizice. 

Curs interactiv 4 ore 

2. Conceptul modern al sportului pentru toţi Curs interactiv 2 ore 

3. Sportul pentru toţi,  aspect social-cultural al societăţii și factor al 

dezvoltării acesteia. 

 

Curs interactiv 2 ore 

4. Sportul pentru toți o componentă primordială în elaborarea politicii Curs interactiv 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Formarea unui sistem de cunoștinte de specialitate necesare în 

organizarea și coordonarea activităților sportul pentru toți  

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 Formarea unei atitudini pozitive/adecvate faţă de sport, faţă de 

elementele de noutate şi introducerea acestora în propriile acţiuni; 

 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a 

gândi strategile de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, 

flexibile şi eficiente folosind mijloacele sportului; 

 Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de educare a persoanelor, cu 

cunoștințele necesare pentru alegerea activităților fizice; 

 Dezvoltarea abilităţii de rezolvare a problemelor într-un mod original, 

competent şi adaptativ condiţiilor, situaţiilor şi bazelor didactice 

existente; 

 



sportive. 

5. Importanţa sportului pentru toţi în activităţile școlare și profesionale. Curs interactiv 2 ore 

6. Strategii de încurajarea obișnuinței practicării regulate a sportului. Curs interactiv 2 ore 

total 14 ore 

Bibliografie 

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

2. Buiac, D., Suciu, A. (2007) - Sănătatea și activitățile fizice de-a lungul timpului, București, Federația 

Română Sportul pentru Toți,  

3. Dumitru, G. (1997) - Sănătate prin sport pe înțelesul fiecăruia, București, Federația Română Sportul 

pentru Toți,  

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

Allyn&Bacon a Pearson Education Company, Needham Heights MA 

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

New York, Mc Graw Hill Higher Education,  

6. Sandor, I., (2005) - Mediul rural din România și performanța sportivă, Cluj-Napoca, Ed Risoprint,  

7. 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 școlare la educația fizică pentru ciclul primar, gimnazial și 

liceal, București, 

XXX. M.E.N -2001, Ghid metodologic de aplicare a programei de Educație fizică și sport la învățământul - 

primar;- gimnazial; liceal, București, 

*** (2003) Ministerul Educației și Cercetării. Reforma învățământului obligatoriu din România, București, 

***(2001), Sports Administration, Manual International Olympic Committee, Laussane, 

*** (l997), Modalități, forme și mijloace în activitatea Sportul pentru toți, FRSPT, București, 

*** (2001-2003), La vie en forme, Le Magazine de la Federation Francaise, EPMM, Sports pour Tous. 

 

8.2 Seminar / LP Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Organizarea și desfășurarea de acțiuni destinate sportului pentru toți 

(cultural-artistice și sportive) în comunitatea locală. 

 6 ore 

2.Proiectarea activităților și evenimentelor destinate sportului pentru toți 

pe programe. 

 6 ore 

3.Voluntariatul în sportul pentru toți; Programe sportul pentru toți.  8ore 

4.Probleme administrative și manageriale specifice, tendințe în 

organizarea și coordonarea activităților sportul pentru toți. 

 8 ore 

total 28 ore 

Bibliografie 

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



2. Buiac, D., Suciu, A. (2007) - Sănătatea și activitățile fizice de-a lungul timpului, București,  

Federația Română Sportul pentru Toți,  

3. Dumitru, G. (1997) - Sănătate prin sport pe înțelesul fiecăruia, București, Federația Română Sportul 

pentru Toți,  

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

Allyn&Bacon a Pearson Education Company, Needham Heights MA 

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

New York, Mc Graw Hill Higher Education,  

8.  Sandor, I., (2005) - Mediul rural din România și performanța 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 școlare la educația fizică pentru ciclul primar, gimnazial și 

liceal, București,  

XXX. M.E.N -2001, Ghid metodologic de aplicare a programei de Educație fizică și sport la învățământul - 

primar;- gimnazial; liceal, București,  

*** (2003) Ministerul Educației și Cercetării. Reforma învățământului obligatoriu din România, București,  

***(2001), Sports Administration, Manual International Olympic Committee, Laussane,  

*** (l997), Modalități, forme și mijloace în activitatea Sportul pentru toți, FRSPT, București,  

*** (2001-2003), La vie en forme, Le Magazine de la Federation Francaise, EPMM, Sports pour Tous. 

 

 

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 nota finală 

10.4 Curs Însușirea, cunoașterea, prezentarea și explicarea 

corectă a conceptelor și noțiunilor specifice 

domeniului de activitate 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/LP Activitatea în cadrul seminariilor. Prezentarea și 

susținerea publică a unui referat. 

Activitatea curentă 

Evaluarea 

referatelor 

50% 

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 

                                                                                               

 


