
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 ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ/ 

MASTER'S DEGREE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organizare şi conducere în sportul competiţional 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. DOBOȘI ȘERBAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. DOBOȘI ȘERBAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 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/laborator 1 

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

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 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 64     

3.8 Total ore pe semestru 100     

3.9 Numărul de credite 4     

 

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 
C
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 Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în contexte dintre cele 

mai diverse. 

 Cunoaşterea conexiunilor dintre domeniul educaţiei fizice/sportului şi alte domenii 

ştiinţifice; 

 Folosirea principiilor consacrate pentru elaborarea unui proiect de optimizare a activităţii 

în mediul educaţional specific şi în afara lui 

 Identificarea regulilor de constituire, funcţionare, conducere şi promovare a grupurilor 

sportive în contextul general al ofertei pe ramură de sport / structuri sportive 

 Identificarea şi descrierea proceselor şi relaţiilor din cadrul grupului (sportivi şi echipa de 

specialişti) din perspectiva managementului pregătirii şi a participării la competiţie 
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 Conceperea, proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie fizică şi sport, în condiţiile 

în care absolventul are studii de specialitate la nivel licenţă. 

 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de 

selecţie/ de pregătire /competiție 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aprofundarea cunoştinţelor dobândite şi achiziţia de  noi cunoştinţe 

legate de organizarea şi conducerea specifică activităţilor din sportul 

competiţional; 

  Dezvoltarea de abilităţi privind utilizarea cunoştinţelor dobândite în 

practica organizării şi conducerii activităţilor specifice sportului 

competiţional. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în 

contexte dintre cele mai diverse; 

 Însuşirea elementelor de organizare şi conducere in cadrul procesului 

de selecţie. 

 Însuşirea elementelor de organizare şi conducere in cadrul 

antrenamentului sportiv. 

 Însuşirea elementelor de organizare şi conducere in cadrul competiţiei 

sportive. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de sport competiţional; componentele 

de specialitate principale ale sportului competiţional: 

antrenamentul sportiv, competiţia sportivă, selecţia 

în sport, organizaţia sportivă. 

Curs interactiv 2 ore 

  2. Viziunea sistemică şi contingentă în conducerea 

specifică sportului competiţional; organizarea 

sistemului de educaţie fizică şi sport; locul şi rolul 

sportului competiţional. 

Curs interactiv 2 ore 

  3. Cadrul juridico – normativ de organizare, 

funcţionare şi conducere în cadrul sportului  

Curs interactiv 2 ore 



competiţional. 

4. Conducerea strategică tactică şi operaţională în 

cadrul sportului competiţional. 

Curs interactiv 2 ore 

5.  Organizarea şi conducerea în cadrul competiţiei 

Sportive; Selecţia sportivă – concepte specifice; 

organizare şi conducere în selecţia sportivă. 

Curs interactiv 2 ore 

6. Organizarea şi conducerea structurilor sportului 

în care se desfăşoară activităţi specifice sportului 

competiţional. 

Curs interactiv 2 ore 

  Total 12 ore 

Bibliografie 

1.  Boboc, I., (2003) – Comportament organizaţional şi managerial, fundamente psihologice şi politologice, vol. I, II, 

edit. Economică, Bucureşti. 

2. Cole, G. A., (2004) – Management – teorie şi practică (traducere), edit. IEP Ştiinţa, Chişinău 

3. Iosifescu, S., coord.(2001) – Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, edit. Tipogrup Press, 

Buzău. 

4. Dragnea, A. şi colab. (2002)- Teoria educaţiei fizice şi sportului, edit. FEST, Bucureşti. 

5.Hoffman, A, (2004) – Structurile sportului, edt. Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti. 

6. .Johns, S., (1998) –Comportament organizaţional – înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii – 

traducere, edit. Economică, Bucureşti 

7.Lador, I., I., Mihăilescu, N., (2008) – Concepte specifice managementului modern în organizaţiile sportive, edit. 

Universităţii din Piteşti; 

8.Mihăilescu, N., (2006) – Managementul, Marketing şi Legislaţie în activitatea sportivă, edit. Universităţii din 

Piteşti. 

9.Mihăilescu, N., (2008) – Managementul în sportul competiţional, edit.Universităţii din Piteşti. 

10.Mihăilescu, N., (2008) – Organizare şi conducere în structurile sportului, edit. Universităţii din 

Piteşti; 

12. Teodorescu, S., (2006) – Antrenament şi competiţie, edit. Moroşan; Bucureşti. 

13. Legislaţia educaţiei fizice şi sportului; 

14. Legislaţia cu privire la asociativitate. 

15. Legislaţia din domeniul învăţământului. 

16. Legislaţia din alte domenii, aplicabilă educaţiei fizice şi sportului. 

17. Normelor organismelor internaţionale în domeniul sportului competiţional. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Conducerea activităţilor în sportul competiţional 

– concepte teoretice (definiţie, evoluţie/ istoric), 

elemente de bază – procese şi relaţii, resurse de 

conducere); relaţia componente de specialitate – 

componente de conducere în sportul competiţional. 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

2. Viziunea sistemică în conducerea managerială a 

organizaţiei sportive; sistemul conducerii manageriale 

a organizaţiei sportive; subsistemele conducerii 

manageriale în organizaţiile sportive şi interacţiunile 

dintre acestea 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

3. Abordări ale conducerii în sportul competiţional 

din perspectiva stilurilor de conducere, calităţilor şi 

rolurilor manageriale / de conducere; de formare si 

perfecţionare a conducătorilor. 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

4. Surse de realizare şi modalităţi de gestionare a 

resurselor financiare în cadrul conducerii sportului 

competiţional; programe şi proiecte pentru realizarea 

resurselor financiare şi conducerea activităţilor 

specifice sportului competiţional 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

5. Abordari ale conducerii antrenamentului sportiv; 

corelaţia dintre proiectare/ planificare/ programarea 

Prezentare de referate, 

participare activă, 
2 ore 



activităţilor de specialitate şi a celor de conducere. discuții tematice 

6. Determinări ale conducerii în sportul 

competiţional: cultura organizaţională, elemente de 

management comparat. 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

4 ore 

7. Sistemul de conducere în cadrul sportului 

competiţional: subsistemul organizatoric,  subsistemul 

informaţional, subsistemul decizional, subsistemul 

metodologico-managerial, conţinuturi şi funcţii ale 

subsistemelor. 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

2 ore 

  Total 24 ore 

Bibliografie 

1.  Boboc, I., (2003) – Comportament organizaţional şi managerial, fundamente psihologice şi politologice, vol. I, II, 

edit. Economică, Bucureşti. 

2. Cole, G. A., (2004) – Management – teorie şi practică (traducere), edit. IEP Ştiinţa, Chişinău 

3. Iosifescu, S., coord.(2001) – Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, edit. Tipogrup Press, 

Buzău. 

4. Dragnea, A. şi colab. (2002)- Teoria educaţiei fizice şi sportului, edit. FEST, Bucureşti. 

5.Hoffman, A, (2004) – Structurile sportului, edt. Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti. 

6. .Johns, S., (1998) –Comportament organizaţional – înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii – 

traducere, edit. Economică, Bucureşti 

7.Lador, I., I., Mihăilescu, N., (2008) – Concepte specifice managementului modern în organizaţiile sportive, edit. 

Universităţii din Piteşti; 

8.Mihăilescu, N., (2006) – Managementul, Marketing şi Legislaţie în activitatea sportivă, edit. Universităţii din 

Piteşti. 

9.Mihăilescu, N., (2008) – Managementul în sportul competiţional, edit.Universităţii din Piteşti. 

10.Mihăilescu, N., (2008) – Organizare şi conducere în structurile sportului, edit. Universităţii din 

Piteşti; 

12. Teodorescu, S., (2006) – Antrenament şi competiţie, edit. Moroşan; Bucureşti. 

13. Legislaţia educaţiei fizice şi sportului; 

14. Legislaţia cu privire la asociativitate. 

15. Legislaţia din domeniul învăţământului. 

16. Legislaţia din alte domenii, aplicabilă educaţiei fizice şi sportului. 

17. Normelor organismelor internaţionale în domeniul sportului competiţional. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor respectând cerințele 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 Cunoașterea și explicarea 

noţiunilor specifice 

domeniului studiat. 

Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator Susținerea unui referat 

tematic 

Notare curentă 30% 

Gradul de implicare pe 

parcursul seminarului 

Notare curentă 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Capacitatea de a comunica în mod clar şi concis propriile concluzii, cunoştinţele şi raţionamentele 

care le justificã, atât către specialişti din domeniu dar şi către un public format din nespecialişti. 

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

 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 

 Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul 



subiectului de examen; 

 Examenul este scris și durează 60 minute. 

 

  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

       Prof.  dr. Doboși Șerban                          

          

Semnătura coordonatorului de Master 

Conf. dr. Baciu Alin 


