
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 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu/ 

Calificarea 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE/ MASTER’S DEGREE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

(ro) 

AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA BAZELOR SPORTIVE 

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

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

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

2.8 Codul disciplinei YMR5010  

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 Seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 6 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competenţe Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de video proiecţie  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar cu videoproiector, calculator 

 Cluburi şi asociaţii sportive 
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  C1. Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare 

interdisciplinară. 

 C5. Evaluarea proceselor, rezultatelor învăţării şi atitudinii în context general de educație 

fizică școlară și activități extracurriculare. 

 C6. Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului. 
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 CT2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de 

instruire. 

 CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Factori condiționali pentru amenajarea și întreținerea 

bazelor sportive  

Curs interactiv 2 

Caracteristicile bazelor sportive  Curs interactiv 2 

Elementele componente ale bazelor sportive Curs interactiv 2 

Fazele amenajării bazelor sportive Curs interactiv 2 

Criterii pentru funcționarea bazelor sportive Curs interactiv 2 

Planificarea resurselor umane Curs interactiv 2 

Operații de întreținere a bazelor sportive Curs interactiv 2 

  Total ore: 14 

Bibliografie: 

1. Adroniceanu A., Plumb I., Profiroiu A., Managementul serviciilor publice, Biblioteca digitală 

ASE, 

2. Bucureşti, http://www.ase.ro/Bib, 2005 

3. Baniaş P., Rolul şi importanţa bazelor sportive în pregătirea studenţilor, Simpozionul ştiinţific 

MensSana in Corpore Sano, Timişoara, 2004 

4. Baniaş P., Managementul unei baze sportive universitare montane multifuncţionale, Editura 

5. Universităţii de Vest, 2007 

6. Voicu S., Managementul sportului, Editura Mirton, Timişoara, 2005 

7. Voicu S., Management în educaţie fizică şi sport şcolar, 2002 

8. Ministerul tineretului şi Sportului, Administrarea şi gestionarea bazelor sportive, 1997 

8.2 Seminar / laborator /  Metode de predare Observaţii 

Clasificarea construcțiilor sportive Prelegere 

participativă 

4 

Elemente componente ale bazelor sportive Prelegere 

participativă 

4 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea cunoștințelor teoretice legate de amenajarea bazelor 

sportive; 

 Dobândirea cunoștințelor teoretice legate despre întreținerea bazelor 

sportive; 

 Dobândirea cunoștințelor teoretice legate de funcționarea și 

exploatarea bazelor sportive. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 Capacitatea de a prezenta caracteristicile unei baze sportive; 

 Capacitatea de a prezenta fazele de amenajare a unei baze sportive; 

 Capacitatea de a prezenta criteriile de funcționare și exploatarea a unei 

baze sportive. 



Ciclul construcției sportive. Registrul bazelor 

sportive. 

Prelegere 

participativă 

4 

Criterul de funcționare a bazelor sportive. 

Omologarea bazelor sportive. 

Prelegere 

participativă 

4 

Operații de întreținere a bazelor sportive. Prelegere 

participativă 

4 

Deplasarea cu bicicleta pe piste special amenajate și 

pe șosea. 

Prelegere 

participativă 

2 

Metodologia organizării unei manifestări sportive. Prelegere 

participativă 

4 

Rolul managerului  Prelegere 

participativă 

2 

  Total ore: 28 

Bibliografie: 

1. Bucureşti, http://www.ase.ro/Bib, 2005 

2. Baniaş P., Rolul şi importanţa bazelor sportive în pregătirea studenţilor, Simpozionul ştiinţific 

MensSana in Corpore Sano, Timişoara, 2004 

3. Baniaş P., Managementul unei baze sportive universitare montane multifuncţionale, Editura 

4. Universităţii de Vest, 2007 

5. Voicu S., Managementul sportului, Editura Mirton, Timişoara, 2005 

6. Voicu S., Management în educaţie fizică şi sport şcolar, 2002 

7. Ministerul tineretului şi Sportului, Administrarea şi gestionarea bazelor sportive, 1997 

 

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) 

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 Însușirea, cunoașterea și 

aplicarea corectă a 

conceptelor și noțiunilor 

legate de întreținerea 

bazelor sportive 

Scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Realizarea unui studiu de 

caz (prezentarea, 

descrierea și argumentarea 

acesteia) 

Oral 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Dobândirea unui pachet minimal de cunoştinţe teoretice și metodice, specifice disciplinei studiate. 

Răspunsuri de nota 5 la examenul teoretic 

 

 

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. Marius Alin Baciu  


