
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 

(ro) 
BAZELE GENERALE ALE ATLETISMULUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică 

2.3 Titularul activităţilor de LP Cd. asoc. dr. Gușe Veronica 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DF 

2.8 Codul disciplinei YLR0009 

 

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/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 1 

3.7 Total ore studiu individual 33 

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  Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală sport UEM, Stadion Atletism 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
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fe
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o
n

a
le

 

 Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază 

ale domeniului cu orientare interdisciplinară: 

  - cunoasterea noțiunilor  privind tehnica probelor atletice 

  - cunoașterea miloacelor specifice însușirii tehnicii probelor atletice 

  - identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi 

planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport 

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

interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă): 

  - conceperea şi prezentarea unor sisteme de mijloace specifice educaţiei fizice şi 

sportive, programelor de timp liber şi activităţilor extracurriculare cu specific sportiv 

  - definirea şi utilizarea adecvată a terminologiei din programele specifice activităţilor de 

educaţie fizică şi sportive specifice programului de studii 

- identificarea modelelor şi implementarea lor în procesul de predare-învăţare pe baza 

definirii şi utilizării principiilor de bază ale lecţiilor şi conducerii activităţilor de educaţie 

fizică şi sportive 

 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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 Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportivă 

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

şi desfăşurarea activităţilor sportive: 

  - asimilarea cunoștințelor privind practicarea independentă a exercițiilor de atletism 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Generalități. Scurt istoric Curs interactiv o oră 

2. Particularitățile atletismului. Curs interactiv o oră 

3. Școala alergării Curs interactiv 4 ore 

4. Școala săriturii Curs interactiv 4 ore 

5. Școala aruncării Curs interactiv 4 ore 

Bibliografie 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea studenților cu domeniul teoretic al atletismului ca 

sport şi ca ansamblu de deprinderi sportive specifice disciplinei 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea şi utilizarea corectă a termenilor specifici atletismului;  

 Cunoaşterea istoriei şi a evoluției atletismului ca sport;  

 Cunoașterea şi înțelegerea rolului şi a importanței atletismului ca 

ansamblul de deprinderi de bază şi  specifice în formarea 

competențelor elevilor în învățământul preuniversitar; 

 Cunoaşterea, înțelegerea şi formarea corectă a deprinderilor de bază 

ale atletismului în vederea formării competențelor profesionale ale 

studenților. 



1. Cărăbaș I, (2012), Atletism - metodica predării, Editura Eurobit, Timișoara 

2. Cărăbaș I, (2014), Metodica predării atletismului în școală, Editura Eurobit, Timișoara 

3. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  (1997), Atletism,  Tipografia Universităţii de Vest, 

Timişoara 

4. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I., (1998),  Atletism – metodica predării,  Tipografia 

Universităţii de Vest, Timişoara 

8.2 Lucrări practice Metode de predare Observaţii 

1. Școala alergării: 

- alergare uşoară;  

- alergare în tempo moderat uniform;  

- alergare pe teren variat;  

- alergare cu joc de glezne;  

- alergare cu genunchii sus;  

- alergare cu pendularea gambelor înapoi şi 

înainte;  

- alergare accelerată;  

- alergare ritmată (“alergare cu ritm de 3 paşi, 

5 paşi … peste obstacole joase”). 

- startul de sus 

- startul de jos 

Explicație, demonstrație, 

repetare 

6 ore 

2. Evaluare pe parcurs Verificarea nivelului de însușire 

a elementelor din școala alergării 

2 ore 

3. Școala săriturii: 

- identificarea piciorului îndemânatic;  

- formarea deprinderii de a sări cu efectuarea 

bătăi pe un picior (desprindere unilaterală);  

- formarea deprinderii de bătaie eficientă; 

- formarea deprinderii de angrenare a 

segmentelor libere, (a braţelor şi a piciorului 

liber) pentru creşterea „forţei de avântare” ce 

uşurează efortul de desprindere şi măreşte 

amplitudinea săriturii; 

- formarea şi perfecţionarea îndemânării şi a 

echilibrului în faza de zbor; 

- formarea deprinderii de aterizare elastică, 

controlată şi amortizată; 

- formarea şi consolidarea ritmului de alergare 

pe elan; 

Explicație, demonstrație, 

repetare 

6 ore 

4. Evaluare pe parcurs Verificarea nivelului de însușire 

a elementelor din școala săriturii 

2 ore 

5. Școala aruncării: 

- însuşirea deprinderii de a arunca obiecte la 

distanţă prin azvârlire, împingere şi lansare;  

- formarea capacităţii de angrenare treptată în 

aruncare a întregului corp, prin acţiunea 

membrelor inferioare, a trunchilui şi a braţelor; 

 - dezvoltarea capacităţii de accelerare a 

acţiunii de aruncare;  

- formarea capacităţii de a păstra controlul 

bilateral în timpul efortului final;  

- formarea capacităţii de a depăsi obiectul, 

avansând partea inferioară a corpului în raport 

cu partea superioară; 

Explicație, demonstrație, 

repetare 

6 ore 

6. Evaluare pe parcurs Verificarea nivelului de însușire a 

elementelor din școala aruncării 

2 ore 



7. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice. Explicație, demonstrație, 

repetare 

4 ore 

Bibliografie  

1. Cărăbaș I, (2012), Atletism - metodica predării, Editura Eurobit, Timișoara 

2. Cărăbaș I, (2014), Metodica predării atletismului în școală, Editura Eurobit, Timișoara 

3. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  (1997), Atletism,  Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara 

4. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I., (1998),  Atletism – metodica predării,  Tipografia Universităţii 

de Vest, Timişoara 

 

 

 

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 școlare, licee şi școli 

generale). 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Verificarea nivelului de 

însușire a cunoștințelor 

teoretice 

Scris 70% 

10.5 Lucrări practice Cunoștințele practice Evaluare practică 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 prezenţa la cursuri în proporţie de 50% şi de 100 % la lucrări practice 

 promovarea probelor practice specifice(minim nota 5) 

 cunoștințe teoretice de nota 5 la examenul teoretic. 

 

21.04.2022 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

    Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică     Cd. asoc. dr. Gușe Veronica 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

                      Conf. univ. dr. Baciu Alin 

 


