
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  

(Centrul Universitar UBB din Reşiţa) 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ PROFESOR DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  TEORIA ȘI METODICA EDUCAŢIEI FIZICE ȘI SPORTULUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dacica Liliana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Dacica Liliana 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

2.8 Codul disciplinei YLR0010 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 2 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  înţelegerea conceptelor de  bază 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala de curs CUUBBR 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar CUUBBR 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 CP1 Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului educație 

fizică și sport cu orientare interdisciplinară. 

 CP2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 

interdisciplinar. 

 CP3 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. 

 CP4 Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice educaţiei fizice şi 

sportive, pe grupe de vârstă. 

 CP5 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 profesională. 

 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 

1. Studiul Teoriei educaţiei fizice şi sportului. Originea şi 

etapele istorice ale dezvoltării exerciţiilor fizice, a 

educaţiei fizice şi a sportului 

Prelegere interactivă 

 

2 ore 

2. Educația fizică și sportul Prelegere interactivă 2 ore 

3. Idealul, obiectivele şi funcţiile educaţiei fizice şi 

sportului 

Prelegere interactivă 2 ore 

4. Conceptele fundamentale ale Teoriei educaţiei fizice şi 

sportului 

Prelegere interactivă 2 ore 

5. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului  Prelegere interactivă 2 ore 

6. Formele practicării exerciţiilor fizice Prelegere interactivă 2 ore 

7. Componentele procesului instructiv-educativ Prelegere interactivă 6 ore 

8. Principii de instruire în educaţie fizică şi sport Prelegere interactivă 2 ore 

9. Lecția de educație fizică și sport Prelegere interactivă 2 ore 

10. Planificarea şi evidenţa în lecţia de educaţie fizică şi 

sport 

Prelegere interactivă 2 ore 

11. Evaluarea in Educaţie fizică şi Sport Prelegere interactivă 2 ore 

12. Sistemul de educație fizică și sport din România Prelegere interactivă 2 ore 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
 Utilizarea corectă a conceptelor  de bază specifice domeniului educatie 

fizica si sport 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

 Însuşirea conceptelor fundamentale şi a terminologiei specifice domeniului 

educaţie fizică și sport cu aplicabilitate în lecția de educație fizică și activități 

sportive; 

 Abilitarea studenților privind operarea cu sistemul de cunoștințe şi documente 

utilizate în activitatea didactică; 

 Cunoașterea particularităţilor activității din domeniu și aplicarea acestora în 

toate formele de organizare a educației fizice și sportului; 

 Însuşirea și aplicarea în practică a informaţilor privind proiectarea, planificarea  

si evaluarea conţinutului activităţilor de educaţie fizică şi sport. 

 Dezvoltarea capacităţii studenţilor cu deprinderi practico-metodice privind lecţia 

de educaţie fizică şi sport. 



Bibliografie 

1. Cârstea, Ghe., (1993), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Universul, Bucureşti.   

2. Cârstea, Ghe., (1993), Programarea și planificarea, Editura Universul, București.   

3. Dacica, L., (2013), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura Neutrino, Reșița. 

4. Dragnea, A., & colab-2000, Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed. Cartea Şcolii 2000,Bucureşti. 

5. Dragnea Adrian & colab – 2006, Educaţie Fizică şi Sport – teorie şi didactică, FEST, Bucureşti. 

6. Faur, M., (2009), Teoria educației fizice și sportului, Note de curs, Timișoara. 

7. Matveev, L., P., Novicov, A., D., (1980), Teoria și metodica educației fizice, Editura Sport-Turism, 

București. 

8. Tudor, Virgil.,(2000), Evaluarea în Educaţie Fizică”. Editura Printech, Bucureşti. 

*Ghid metodologic de aplicare a programei de educație fizică și sport  - învățământ gimnazial (2001), 

Editura Aramis Print s.r.l., București. 

*Ghid metodologic de aplicare a programei de educație fizică și sport  - învățământ primar,  (2001), Editura 

Aramis Print s.r.l., București. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Evoluţia denumirii Teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi 

sportului  

Discuții tematice, metoda 

Sineling 

2 ore 

2. Izvoarele Teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

3. Noţiuni ale TMEFS 

 

Explicaţii, demonstraţii, 

discuții, metoda Știu – 

Vreau Să Știu – Am 

Învățat 

2 ore 

4. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului Explicaţii,demonstraţii, 

discuții, metoda Sineling 

2 ore 

5. Mijloacele specifice şi asociate Fişe tematice Q&A 2 ore 

6. Exerciţiul fizic  Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

7. Indici de dezvoltare fizică armonioasă Prezentare de referate, 

discuții tematice 

2 ore 

8. Capacităţi condiţionale Explicaţii,demonstraţii, 

discuții, metoda 

Ciorchinele 

2 ore 

9. Capacităţi coordinative Explicaţii, demonstraţii, 

discuții, metoda 

Ciorchinele 

2 ore 

10. Deprinderi și priceperi motrice Explicaţii, demonstraţii, 

discuții, metoda Știu, 

Vreau să știu, am învățat 

2 ore 

11. Tipuri de principii în EFS Explicaţii, demonstraţii, 

discuții, metoda Sineling 

2 ore 

12. Lectia de educatie fizica si sport Explicaţii,demonstraţii, 

discuții, metoda Știu, 

Vreau să știu, am învățat 

2 ore 

13. Documentele de planificare şi evidenţă în educaţie fizică 

şi sport 

Explicaţii, demonstraţii, 

discuții, metoda Sineling 

2 ore 

14. Tipuri de evaluare în educaţie fizică şi sport Aplicații 2 ore 

Bibliografie  

1. Cârstea, Ghe., (1993), Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Universul, Bucureşti;   

2. Dacica, L., (2013), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura Neutrino, Reșița; 

3. M.Ed.C. - Curriculum naţional, Ghid metodologic de aplicare a programelor de educaţie fizică si sport în 

învăţământul primar, gimnazial si liceal, Bucureşti, 2001. 



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, unități de 

învățământ) 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 noțiunilor 

teoretice fundamentale, 

aptitudini psihomotrice, 

principii şi metode de 

instruire, lecția de educație 

fizică. 

Examen oral 60% 

10.5 Seminar/laborator Discuţii pe fiecare temă de 

seminar cu notarea 

studenţilor, prezentarea şi 

analiza 

proiectelor/referatelor 

Notare curentă 20% 

 

20% 

Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Notare curentă 20% 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

educative specifice domeniului de activitate. Prezenţa la cursuri şi seminarii în proporţie de 80%, 

predarea referatelor și  proiectelor, răspunsuri de nota 5 la examenul oral.  

 

 

 

Data completării       Semnătura titularului de disciplină 

    21.04.2022                            Conf. univ. dr. Dacica Liliana 

 

 

Data avizării în departament                Semnătura directorului de departament  

...........................................         Conf. univ. dr. Alin Marius Baciu  

 

 

 

 

 

 

 


