
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 JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ 

Antrenor într-o ramură sportivă/Profesor de educație fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STAGIU DE PRACTICĂ ÎN CENTRE DE INIȚIERE ÎN SPORT – 

INCEPATORI/EVENIMENTE SPORTIVE - FOTBAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs CONF.UNIV.DR. ORMENIȘAN VASILE SEPTIMIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF.UNIV.DR. ORMENIȘAN VASILE SEPTIMIU 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V  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 5 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 5 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 70 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat - 

Examinări  - 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 5 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

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 

 Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Studenții vor respecta termenele stabilite de cadrul didactic titular, vor 

întocmi un portofoliu cu 10 planuri de antrenament.  



6. Competenţele specifice acumulate 
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  C 1. Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de 

bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinară 

 C 2.Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar  (Educaţie fizică şi sportivă) 

 C 3. Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ 

obiectivelor   specifice educaţiei fizice şi sportive, a  atitudinii faţă de practicarea 

independentă a exerciţiului fizic 

 C 4. Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi 

sportive, pe grupe de vârstă 

 C 5. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport 
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 CT1 Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite 

vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de 

etică şi deontologie profesionala 

 CT2 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

Organizarea şi conducerea lecţiilor practico-metodice pentru 

învăţarea şi consolidarea procedeelor tehnico-tactice la nivelul 

incepatorilor 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

10 ore 

Capacitatea de a aplica metodele şi mijloacele corespunzătoare 

pentru realizarea pregătirii începatorilor în fotbal.  

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

10 ore 

Capacitatea de a organiza şi efectua selecţia în vederea formării 

grupelor de lucru. 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

10 ore 

Folosirea metodelor şi mijloacelor specifice în funcţie de 

obiectivele antrenamentului. 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

10 ore 

Asistenţa la jocurile oficiale ale echipei cu efectuarea de Explicaţie, demonstraţie, 20 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui bagaj de cunoştinţe, abilități de comunicare cu 

jucătorii  şi priceperi specifice  necesare conducerii lecţiei de 

antrenament şi a unui ciclu de antrenament la nivel de începatori 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 Transmiterea de cunoştinţe de specialitate din domeniul educaţiei 

fizice şi sportului cu caracter formativ, aplicabile în  procesul de 

antrenament la nivelul începatorilor 

 Explicarea şi demonstrarea succesiunilor de exerciții pentru însușirea 

elementelor și procedeelor tehnice de baza la nivelul începătorilor 

 Organizarea  şi  conducerea   lecţiilor   de  antrenament   specifice   

procesului instructiv-educativ de însuşire a elementelor şi procedeelor 

tehnico-tactice  

 Dobîndirea unei terminologii de specialitate cu aplicabilitate în lecția 

de educație fizică și în procesul de antrenament  

 



înregistrări şi analiza acestora. repetare 

Elaborarea planificării pe termen scurt (ciclu săptămânal, plan 

individual, plan de lecţie de antrenament). 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

10 ore 

   

total 70 ore 
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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 (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    

10.5 Seminar/LP Proba practică: demonstrarea procedeelor 

tehnico-tactice în acţiuni de joc. 

Evaluare practică 50% 

Proba practico-metodică: conducerea lecţiei de 

antrenament. 

 

Evaluare practică 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Intocmirea planurilor de antrenament din portofoliu cu tematică primită de la clubul unde efectuează stagiul 

de practică.. 

Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiv-educative şi a structurilor de 

exerciţii prevăzute în programa şcolară în învăţământul preuniversitar 

   

Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ.dr. ORMENIȘAN VASILE  SEPTIMIU        Conf. univ.dr. ORMENIȘAN VASILE SEPTIMIU 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf. univ.dr. BACIU ALIN 
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