FIŞA DISCIPLINEI
ANUL UNIVERSITAR 2016 -2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
De Drept și Stiințe Sociale
Departamentul Stiinte Sociale
Sociologie
Licenţă
3ani/ 6 semestre

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORTIVA
2.3. Titularul activităţii de curs
Nu este cazul
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Culda Paul
2.5. Anul de
I 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de evaluare (E/C/VP)
studiu

SOC 117

VP

2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, O
Op – opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
0
3.4. Total ore din planul de învăţămînt
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
0
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore din planul de învăţământ
28
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Numărul de credite
2

2
28
ore
10
8
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Nu este cazul
Sala de jocuri, 2 panouri baschet, 1 fileu volei, 12 mingi handbal, 12 mingi
baschet, 12 mingi volei, 1 cronometru, 12 jaloane, 12 maiouri departajare

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
Competenţe transversale

Nu este cazul
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi
răspundere personală faţă de rezultat în conformitate cu codurile de conduită profesională
CT2. Asimilarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Să dobândească abilitatea de a comunica eficient, utilizând o terminologie specifică
şi adecvată nivelului de pregătire al subiecţilor angrenaţi într-o gamă variată de
activităţi de educaţie fizică şi sportive și să poată utiliza moduri şi stiluri de
comunicare motrică / amotrică adecvate situaţiilor specifice;
-

-

dezvoltarea capacităţii motrice de bază şi specifice;
cunoaşterea influenţelor practicării exerciţiilor fizice şi a sportului asupra
organismului, a cerinţelor privind practicarea independentă a exerciţiilor
fizice;
asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională a
echilibrului psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare
să dobândească o atitudine flexibilă şi adaptabilă la munca de echipă

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Nu este cazul

Metode de predare

Seminar-laborator
Metode de predare
Organizarea colectivului. Prezentarea normelor si masurilor de Conversatia
siguranta in activitatea de educatie fizica si sport
Exercitii
Învăţarea şi consolidarea elementelor tehnice de bază in jocul de Exercitii, ştafete, jocuri
baschet, volei, handbal
- poziţia fundamentală
- deplasările
- schimbările de direcţie
- pirueta
- săriturile
- lucrul de braţe şi jocul de picioare
- jocul cu mingea
- pasarea mingii
- pasa cu două mâini de la piept, de deasupra capului
- pasa cu o mana din dreptul pieptului
- pasarea mingii din deplasare
- oprirea
- pivotarea
- driblingul
- aruncarea la coş.
- serviciul,
- lovirea mingii cu 2 maini de jos si de sus
- lovitura de atac
- aruncarea la poarta
2. Învăţarea şi consolidarea acţiunilor tehnico-tactice individuale în Exerciţii, ştafete, 1x1,2x2,3x3, joc bilateral pe teren
atac şi apărare in jocul de baschet, volei şi handbal
redus si pe teren normal
6. Evaluare / colocviu
Joc bilateral la alegere din handbal, baschet, volei
Bibliografie
1. Roman,Gh.,2003,” Evaluarea în jocul de baschet” Ed.Napoca Star, Cluj N.
2. Roman,Gh., 2003, „ Baschet” Ed. Napoca Star , Cluj – Napoca
3. Colibaba – Evuleţ,D., Bota,I., 1998 ”Jocuri sportive”-Teorie şi metodică”Ed. Aldin
5. Predescu T., Moanţă A.,2001 “Baschetul şcoală. Instruire - învăţare”, Ed. Semne

Obs.
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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
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Nu este cazul
- Verificare pe parcurs

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

- nota obţinută la forma de
evaluare continuă
- Activitate la laborator
- nota pentru activităţi
aplicative
10.6 Standard minim de performanţă: îndeplinirea standardelor minime prevăzute

Data completării
03.10.2016

Semnătura titularului de curs

50 %
50%

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

Semnătura director de departament

……………..

……………………………….

