FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
de Drept și Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
Educatie Fizica si Sport
1.4. Domeniul de studii
Educaţie Fizică şi Sport
1.5. Ciclul de studii
Licenţă 3 ani / 6 semestre
1.6. Programul de studii
Educaţie fizică şi sportivă
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
EFS I13
Aplicaţii practice discipline sportive de 2.2. Cod disciplină
disciplinei
apă
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Șimon Sorin
2.8. Regimul
2.7. Tipul de
disciplinei (O –
2.5. Anul de
2.6.
evaluare
obligatorie, Op –
I
II
VP
O
studiu
Semestrul
(E/C/VP)
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
30 ore
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
saptamana
comasat
3.4. Total ore din
30 ore
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
comasat
Distribuţia fondului de timp
30 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
15
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
30
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

45
30
75
3

Nu este cazul

Nu este cazul
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C4.1 Utilizarea adecvată a conceptelor de dezvoltare, sănătate, potenţial biomotric şi de
performanţă.
C4 Descrierea şi
C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi
demonstrarea sistemelor
sportului.
operaţionale specifice
C4.3 Abordarea procesuală a motricităţii specifice mijloacelor educaţiei fizice şi
Educaţiei fizice şi

sportive, pe grupe de
vârstă.

sportive, prin folosirea legilor creşterii şi dezvoltării/perfecţionării fizice pentru
optimizarea capacităţii biomotrice.
C4.4 Utilizarea metodologiilor, tehnicilor şi procedeelor de formare / perfecţionare a
deprinderilor de utilizare a spaţiului şi timpului în scop de relaţionare în activităţi
specifice/ lecţii şi activităţi de educaţie fizică şi sportive.
C4.5 Formularea obiectivelor de instruire şi de integrare socială pe cicluri de
învăţământ/nivel de vârstă şi grad de pregătire /activităţi specific.

Competenţe transversale
Nu este cazul
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aplicațiile practice urmăresc familiarizarea studenţilor cu principalele concepte,
7.1 Obiectivul general al
categorii ale instruirii. Atât în expuneri, cât şi în dialogul cu studenţii se va pune
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

7. Conţinuturi.
8.1 Curs

accentul pe înţelegerea mecanismelor de predare, se va insista asupra subiectelor
privind predarea- învăţarea- evaluarea
- realizarea de conexiuni între elementele procesului didactic
- cunoasterea, explicarea si utilizarea corectă a termenilor specifici disciplinelor
sportive de apă.
- capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite;

Metode de
predare

Observaţii

Nu este cazul
8.2 Bibliografie:

Aplicații practice
o
o
o
o
o
o
o
o

Insuşirea bazelor tehnice ale înotului sportiv şi aplicativ
Explicaţii,
Tehnici de scufundare şi înaintare sub apă
demonstraţii,
Modalităţi de eliberare din priză străină
exersare
Modalităţi de apropiere spre accidentaţii prin înec
Tehnici de transport în apă şi pe uscat a accidentaţilor prin
înec
Tehnici de acordare a primului ajutor în cazul înecului prin
asfixie sau stop cardiac
Codul de bază, comportamental şi acţional al salvamarului;
Exerciţii specifice în vederea formarii capacităţii de a acţiona
în situaţii dificile;
Tehnica de vâslit în kaiac;
Tehnica de vâslit în canoe;
Tehnica de vâslit pe ape stătătoare și pe ape curgătoare.

30 ore

o
o
o
Bibliografie
• Cirlă, L., Grecu, A. – Ramurile nataţiei, Ed. Bren, Bucureşti, 2003
• Cirlă, L. , Jivan, I. – Înot – curs de bază, Ed. ANEFS, Bucureşti, 1999
• Jivan, I. – Îndrumar metodic de înot, Ed. ANEFS, Bucureşti, 1992
• Marinescu Gh., Frăţilă, C., Bălan, V. – MDS – Nataţie şi Nautice, Ed. ANEFS, Bucureşti, 2008
• Marinescu Gh., Bălan, V – Nataţie – efort şi antrenament, Ed. Bren, Bucureşti, 2003
• Ceontea D. - Note de curs; 2005
• Duvan S., Drăgan I, Nemţeanu C - Salvarea şi reanimarea respiratorie şi cardiacă în înec, Institutul de Igienă, MSPS,
Bucureşti; 1967
• Maglischo E.- Să înotăm mai repede, SDP, nr. 308 – 310, Bucureşti, 1990;
• Petru A. – Ghidul scafandrului autonom, Ed. CMM, Constanţa, 1990.

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Disciplina raspunde prin continuturi, cerintelor reprezentantilor comunitatii, asociatiilor
profesionale si a angajatorilor, aspect dovedit prin fisa disciplinei
2. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Evaluare finală
10.5 Seminar/laborator
Evaluare finală
Activitate la seminar
10.6 Standard minim de performanţă:
.
10.4 Curs

Data completării
…………………
Data avizării în catedră
……………………….

10.2 metode de evaluare
Verificare practică
-

Semnătura titularului de curs
……………………………

10.3 Pondere din nota
finală
100%
nota min. 5

Semnătura titularului de seminar
……………………………
Semnătura director de departament
.…………………………………...

