
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 ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȚI AGREMENT ÎN TURISM / 

 MASTER’S DEGREE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI DE MOTIVARE ÎN SPORTURILE DE AGREMENT 

2.2 Titularul activităţilor de curs Cadru didactic asociat CRACIUN MARIUS 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Cadru didactic asociat CRACIUN MARIUS 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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 2 3.3 seminar 1 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 8 

Examinări  2 

Alte activităţi:  2 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 

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 video proiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 
 Sală de seminar dotată  cu aparatură de video proiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar;  

 Realizarea programelor de educație fizică și agrement turistic; 

 Dobândirea unei gândiri creative prin utilizarea, evaluarea şi adaptarea permanentă a unor 

strategii proprii pentru dezvoltarea de probleme specifice educaţiei fizice şi sportului, 

activităţilor de Educaţie Fizică şi Sport, şi Agrement  Turistic; 

 Înţelegerea si utilizarea noilor metodologii de proiectare prin folosirea de idei, modele si 

teorii diverse pentru a investiga si descrie procesele specifice activităţilor din aria de 

interes; 

 Dobândirea unui stil propriu de gândire a planificării proceselor instructiv-educative, în 

strânsă concordanţă, cu respectarea standardelor curriculare naţionale; 

 Formarea capacităţii de adaptare la situaţii diferite prin demonstrarea capacităţii de lucru 

sistematic, individual şi în echipă. 
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 Organizarea de programe specifice domeniului în condiţii de asistenţă calificată, cu 

respectarea normelor de etică şi deontologie profesională; 

 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice domeniului; 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui sistem de cunoştinţe psihologice necesare desfasurarii 

diferitelor activități motrice și a celor de agrement și timp liber. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a   teoriilor asupra 

motivaţiei în sport şi luarea în considerare a diferenţelor 

individuale. 

 Perfecționarea deprinderilor studentilor de a utiliza tehnicile 

de motivare specifice  activităților motrice și a celor de 

agrement și timp liber. 

 Cunoaşterea unor strategii de training în ce privesc procesele 

atenţionale, stil atribuţional şi managementul anxietăţii 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a   teoriilor asupra 

motivaţiei în sport şi luarea în considerare a diferenţelor 

individuale. 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a utiliza 

cunostiintele psihologice in activitatea didactică în 

conformitate cu flexibilitatea organizării sistemului de 

Educaţie fizică şi sport din România; 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea priceperilor si deprinderilor de 

ordin psihologic  necesare activităţilor de Educaţie fizică şi 

agrement turistic. 

 



 

1.Obiectul, istoric şi metodele de cercetare ale 

psihologiei sportului şi exerciţiului fizic .  

 

Curs interactiv 2 ore 

2. Efectele exerciţiului fizic asupra dispoziţiilor 

afective. 

Curs interactiv 2 ore 

3. Motivaţia de participare în sport şi activitate fizică Curs interactiv 2 ore 

4. Motivarea tinerilor în direcţia participării în 

activităţi fizice 

Curs interactiv 2 ore 

5. Percepţiile de control în activitatea fizică şi sănătate. Curs interactiv 2 ore 

6. Tinerii şi sportul recreational. Un model educational Curs interactiv 2 ore 

7. Tinerii şi sportul recreational. Un model educational Curs interactiv 2 ore 

8. Dezvoltarea psihologica a tinerilor prin sport. Curs interactiv 2 ore 

9. Intervenţii pentru modificarea comportamentului 

legat de exerciţiul fizic. 

Curs interactiv 2 ore 

10. Dezvoltarea abilităţilor psihologice la tineri Curs interactiv 2 ore 

11. Teorii care explică comportamentul recreaţional Curs interactiv 2 ore 

12. Dezvoltarea caracterului şi sportivitatea Curs interactiv 2 ore 

13. Dezvoltarea abilităţilor motrice prin activităţi în 

aer liber 

Curs interactiv 2 ore 

14. Aspecte psihologice ale sportului extrem. Curs interactiv 2 ore 

  

 
Total 28 ore 

Bibliografie 

 Crăciun,  M., 2005,Psihologia Sportului, Editura Risoprint, Cluj 

 Crăciun,  M., 2012,Psihologia Sportului pentruz antrenori, Editura Risoprint, Cluj 

 Martens, R.,1987, Coaches guide to sport psychology, Human Kinetics Publishers, Champaign, 

Illinois 

 Buckworth, J., Dishman, R.,K., 2002, Exercise Psychology, Human Kinetics,Champaign 

 Weinberg,R.,S.,1995, Foundations of Sport and Exercise Psychology, Human Kinetics, 

Champaign,Il 

 Gallahue,D.L., V., 1987, Developmental Psysical Education for Today’s Children, Wm. C. 

Communications,Inc., Dubuque,IA 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1. Cercetări asupra relaţiei exerciţiu – afectivitate. 

Evaluarea dispoziţilor afective. Testul POMS. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

2. Strategii de intervenţie pentru creşterea 

motivaţiei de participa 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

3. Percepţia controlului şi autonomia în 

activitatea fizică. Teoria evaluării 

Prezentare de referate 

discuții tematice 

2 ore 

4. Relaţia dintre competenţa percepută, afecte şi 

motivaţie. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

5. Modificări cognitive comportamentale pentru Prezentare de referate, 2 ore 



aderenţa la exerciţiul fizic. Prevenirea 

abandonului. 

 

discuții tematice 

6. Teoria Comportamentului Planificat. Modelul 

Transteoretic. Sfaturi practice pentru a menţine 

un comportament active din punct de vedere 

fizic 

 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

7. Activităţi în aer liber.  Conştientizare corporală 

prin mediul înconjurător. 

 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

  Total 14 ore 

Bibliografie opțională 
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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. 

Evaluare scrisă 60% 

10.5 Seminar Prezentarea și susținerea 

publică a unui referat 

tematic  

Notare curentă 20% 

Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Notare curentă 20% 

10.6Standard minim de performanţă 

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

educative specifice domeniului de activitate. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
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   18.10.2021            Lector.univ.dr. Marius Craciun                 Lector.univ.dr. Marius 

Craciun 

 

Data avizării în departament                            Semnătura directorului de departament 

                        

 

 

 

 


