FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
Drept si Stiinte Sociale
1.3. Departamentul
Educatie fizica si sport
1.4. Domeniul de studii
Educatie fizica si sport
1.5. Ciclul de studii
Licenţă3ani/ 6 semestre
1.6. Programul de studii
Educatie fizica si sportiva
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Stagiu de practică în unităţi de
2.2. Cod disciplină
EFS III 05
învăţământ
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
Asist. univ. dr. Rusu Răzvan Gheorghe
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei (O O
evaluare
III
I
VP – obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
30
săptămână
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
30
planul de învăţământ
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
15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
15
Tutoriat
Examinări
5
Alte activităţi …….
10
3.7 Total ore studiu individual
45
3.8 Total ore din planul de învăţământ
30
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 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 desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala de gimnastică – Balcon !
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

C6.1 Identificarea cadrului legal şi organizaţional privind utilizarea metodelor de
management al activităţilor de educaţie fizică şi sport în contextul general al cererii şi
ofertei de servicii specifice.
C6.2 Identificarea şi descrierea proceselor şi relaţiilor din cadrul grupului (practicanţi de
activităţi de educaţie fizică şi sportive, echipa de specialişti şi voluntari) din perspectiva
managementului activităţilor specifice.
C6.3 Adaptarea structurii grupului de elevi ş/sau a practicanţilor de educaţie fizică şi sport
la cerinţele, mijloacelor şi standardele specifice ale educaţiei fizice şi sportive.
C6.4 Aplicarea metodelor de analiză specifice managementului şi marketingului pentru
evaluarea activităţii sportive şi a acţunilor grupurilor de practicanţi ai activităţilor de
educaţie fizică şi sportive.
C6.5 Folosirea principiilor consacrate pentru elaborarea unui proiect de optimizare a
activităţii în mediul educaţional specific şi în afara lui.

Competenţe transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Cunoaşterea strategiei de predare şi conducere a exerciţiilor şi jocurilor
7.1 Obiectivul general al disciplinei
cuprinse în programele şcolare

7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.
8.2 . BIBLIOGRAFIE

Seminar/Stagiu de practică
- studierea documentelor şcolare;
- asistarea la lecţiile model şi notarea concluziilor;
- proiectarea unei unităţi de învăţare (după studierea manualelor,
programelor, proiectelor mentorului);
- susţinerea lecţiilor de probă şi autoevaluarea;
- asistenţe la lecţiile colegilor şi evaluarea acestora.

Metode de predare

Observaţii

Demonstratii, exercitii
Demonstratii, exercitii
Demonstratii, exercitii

6 ore
6 ore
6 ore

Demonstratii, exercitii
Demonstratii, exercitii

6 ore
6 ore

Bibliografie
1. COLIBABA-EVULEŢ, Dumitru şi BOTA, Ioan, (1998), Jocuri sportive – teorie şi metodică, ALDIN, Bucureşti.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finala

Examen scris

10.5 Seminar/laborator

Evaluare finala
Activitate la seminar

- nota pentru activităţi
aplicative
10.6 Standard minim de performanţă: îndeplinirea standardelor minime prevăzute
Data completării
………………
Data avizării în departament
……………..

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

10.3 Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de seminar
………………………………

Semnătura director de departament
……………………………….

