
 

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 ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

ANTRENAMENT ȘI PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ  /  

Antrenor într-o ramură sportivă / Profesor de educaţie fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STAGIU DE PRACTICA ÎN STRUCTURI SPORTIVE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Conf. dr APOSTU PAULA 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 56 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/LP 56 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi:   

3.7 Total ore studiu individual 94 

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) 

 

 

 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Capacitatea de a îndeplini atribuţiile organizatorice la diferite niveluri ale unei organizaţii sportive 

  Capacitatea de a aplica creativ metodele şi tehnicile de cercetare specifice ştiinţei sportului.  

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

mai diverse.  

 Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor,  

de a evalua obiectiv şi constructiv stările critice, de a rezolva inteligent problemele şi de a prezenta, în 

mod ilustrativ, rezultatele obţinute.  

  Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi eficienţă ale 

profesiei.  
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 Abilitatea de a lucra în echipă, de a antrena şi motiva angajaţii şi de a gestiona conflictele 

la nivel organizaţional. 

 Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul managementului 

organizaţiilor şcolare şi sportive. 

Capacitatea de a elabora proiecte şi de a atrage surse de finanţare. 

Capacitatea de a fi consultant în managementul organizaţiilor, activităţilor, evenimentelor 

şi competiţiilor sportive. 

Conceperea, proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie fizică şi sport, în condiţiile 

în care absolventul are studii de specialitate la nivel licenţă. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1. Asistență și îndrumare în organizarea practicii  Explicație, discuții 

interactive 

 4 ore 

2. Stagiu de practică – Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj 

Curs interactiv  14 ore 

3. Stagiu de practică – CSS Viitorul Cluj Napoca Participare activă 14 ore 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 - 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs; Cluburi și Asociații Sportive 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Cunoașterea teoriei și a conceptelor aplicabile la diferite  

niveluri ierarhice ale unei organizații 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

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

contexte dintre cele mai diverse;  

 Capacitatea de a elabora proiecte şi de a organiza diferite activități sportive 

 Utilizarea elementelor de management specifice domeniului; 

 Aplicarea tehnicilor manageriale în cadrul unităţilor sportive  

 



4. Stagiu de practică -  LPS Cluj Napoca  Participare activă 14 ore 

5. Folosirea analizei SWOT in evaluarea 

cluburilor și organizațiilor sportive. 

Prezentare de referate, 

participare activă, 

discuții tematice 

10 ore 

  Total 56 ore 

 

Bibliografie  
1. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. 

2. Ordin nr. 5035/14.11.2001 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului 

de organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive şcolare. 

3. Todea F.S., (2003), Managementul educaţiei fizice şi sportului, Ed. Fundaţiei România de  

Mâine, Bucureşti  

4. Voicu A.V., (2010), Elemente de Legislaţie, Management şi Marketing în legătură cu  

organizaţiile sportive şi activităţile acestora, Suport de curs, FEFS Cluj Napoca 

 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

         Conținutul disciplinei este coroborat cu cerințele reprezentanților comunității, a asociațiilor 

profesionale și angajatorilor (Asociații Sportive, Cluburi Sportive, ONG-uri, ) respectând cerințele din 

domeniul educației fizice si sportului. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

 

 

10.5 Seminar/LP 

Prezentarea unui studiu de 

caz asupra unei organizații 

sportive, prin portofoliul 

fiecărui masterand 

 

 

Evaluare practico-metodică 

 

 

 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

    Elaborarea unui protofoliu de practică în cadrul organizațiilor sportive  
 

 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. dr. Apostu Paula 

            

Semnătura directorului de master 

Conf. univ. dr. BACIU  ALIN 

 


