
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 JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ  

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode de evaluare a capacității de performanță 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. MONEA DAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Conf.univ.dr. MONEA DAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

YMR1032 

 

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/LP 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/LP 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate si portofolii  24 

Tutoriat 14 

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  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 curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C 1. Proiectarea modulară (Sport si Performanta Motrica) şi planificarea conţinuturilor de 

bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinară; 

 C 2. Evaluarea creşterii capacitatii fizice şi a calităţilor motrice potrivit cerinţelor/ 

obiectivelor  specifice sportului de performanta; 

 C 3. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor sportului de performanta. 
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 Oportunitatea de a aplica programe de cercetare pentru perfectionareaa calităţilor motrice, 

evaluarea deprinderilor şi priceperilor motrice; 

 Valorificarea optima si creativa a propriului potenţial fizic. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

1. Performanţa motrică. Modelele performanţei 

individuale 
Curs interactiv 

2 ore 

2. Performanţa motrică. Modelele performanţei 

colective 
Curs interactiv 

2 ore 

3. Eficienţa motrică. Mijloace de analiză a structurii 

motricităţii sportive 
Curs interactiv 

2 ore 

4. Structura motricităţii sportive. Teste de motricitate. Curs interactiv 
2 ore 

5. Structura motricităţi sportive Teste de motricitate 
Capacitatea de efort anaerobă de durată medie  şi 

lungă durată.    
Curs interactiv 

2 ore 

6. Testarea puterii şi capacităţii anaerobe 

Capacitatea de efort de scurtă durată Curs interactiv 
2 ore 

  Total 12  

Bibliografie 
1. Dragnea  A.,(1994),  Dimensiuni obiective şi subiective ale capacităţii ale de performanţă. Teză de doctorat. Bucureşti; 

2. Dragnea A., (1984),  Măsurarea şi evaluare în educaţie fizică şi sport. Bucureşti; 

3. Zamora E.,  Kory-Merce M.,(2002), Fiziologia efortului fizic. Cluj-Napoca; 

4. Monea Gh.(2002), Antrenamentul sportiv la altitudine. Bistriţa; 

5. Brătucu L., (1999),  Medicina sportivă aplicată. Cluj Napoca 1999. 

Curs interactiv 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Mijloace de analiză ale structurii motricităţii 

Seminar 
2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoştinţe de specialitate în antrenamentul sportiv 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Conceptele şi principiile însuşite vor fi aplicate în cadrul activităţilor 

specifice antrenamentului sportiv 

 Iniţierea în practica cercetării fenomenelor specifice antrenamentului 

sportiv 

 Formarea limbajului de specialitate necesar în comunicare şi 

întocmirea documentelor de planificare  



Factorii care influienţează rezultatul unui test 

2. Teste de motricitate Teste de supleţe dinamice Seminar 2 ore 

3. Teste suplimentare folosite în studiu pentru 

sportivii de performanţă. 

Seminar 
2 ore 

4. Evaluarea capacităţii de efort aerob 

 

Seminar 
2 ore 

5. Evaluarea capacităţii de efort anaerob Seminar 2 ore 

6. Măsurarea şi evaluarea vitezei ,forţei,rezistenţei şi 

îndemănării 

Seminar 2 ore 

7. Evaluarea capacităţii de efort Seminar 2 ore 

8. Probe,norme şi teste ca instrumente de evaluare în 

sportul de performanţă 

Seminar 2 ore 

9. Probe, norme şi teste ca instrumente de evaluare în 

sporturile individuale şi jocurile sportive 

Seminar 2 ore 

10. Evaluarea şi măsurarea în sportul de performanţă. 

Măsurarea şi evaluarea vitezei şi forţei,rezistenţei şi 

forţei 

Seminar 2 ore 

11. Măsurarea şi evaluarea vitezei şi forţei,rezistenţei şi 

forţei 

Seminar 2 ore 

12. Probe,norme şi teste ca instrumente de evaluarea în 

sportul de performanţă. 

Seminar 2 ore 

  Total 24 ore 

 

Bibliografie  
1. Dragnea A.,  (1994), Dimensiuni obiective şi subiective ale capacităţii ale de performanţă. Teză de doctorat. Bucureşti; 

2. Dragnea A., (1984) , Măsurarea şi evaluare în educaţie fizică şi sport. Bucureşti; 

3. Zamora E., Kory-Mercea M, (2002),  Fiziologia efortului fizic. Cluj-Napoca. 

4. Monea Gh., (2002),  Antrenamentul sportiv la altitudine. Bistriţa. 

 

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 (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cluburi Sportive Şcolare, Licee şi Şcoli generale) respectând 

cerinţele programei şcolare din învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

 

 



10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Explicarea corectă a con-

ceptelor şi noţiunilor 

capacitatii de performanță 

Evaluare scrisă 60% 

10.5 Seminar Cunoasterea in detaliu a 

metoodelor de investigare 

a capacitatii de 

performanță 

Evaluare practică 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de investigare si evaluare a capacitații în sportul de performanță 

 

  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

  Conf.univ.dr. MONEA DAN   Conf.univ.dr. MONEA DAN 

                                                                                

Semnătura directorului de departament 

Conf.univ.dr. BACIU Alin 

 


