
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4. Domeniul de studii Educaţie fizică şi sport 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAŢIE FIZICĂ 2.2. Cod disciplină 206 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar BELISNA COSTEL 

2.5. Anul de studiu II,III 

 

2.6. 

Semestrul 
III,IV,V,VI 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
VP 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O, 

CO 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
1 din care: 3.2. curs 0 

 

3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
52 din care: 3.5. curs 0 

 

3.6. seminar/laborator 52 

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  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi (exersări practice) 6 

 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 52 

3.9 Total ore pe semestru 14 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
Apt din punct de vedere fizic 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala si terenuri de sport 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale - însuşirea unor termeni specifici mişcărilor ce au loc în articulaţiile corpului 

uman; 

- însuşirea denumirilor specifice deprinderilor şi calităţilor motrice din jocurile 

sportive şi din exerciţiile acrobatice învăţate. 

Tehnice 

- însuşirea tehnicii aruncărilor în baschet, handball, volei; 

- însuşirea tehnicii serviciului în badminton, volei, tenis de câmp, tenis de masă, 



- însuşirea paşilor în jocul de baschet, handball, badminton, tennis (de camp şi de 

masă). 

Competenţe transversale  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- combaterea deficienţelor fizice apărute în urma poziţiilor deficitare ale coloanei 

vertebrale, menţinute timp îndelungat; 

- formarea motivaţiei de a practica exerciţii fizice şi după încetarea cursului practic de 

Educaţie fizică; 

- obţinerea şi menţinerea unui tonus muscular şi psihic care să stimuleze activitatea 

creatoare. 

7.2 Obiectivele specifice a. însuşirea deprinderilor de bază din diferite jocuri sportive (prinderea mingii, 

aruncarea mingii, lovirea fluturaşului de badminton, fandari, alunecări, căderi etc) 

b. însuşirea calităţilor motrice de bază, constituind suportul fizic necesar 

executării diferitor exerciţii şi complexe de exerciţii fizice; 

c. învăţarea a minimum două jocuri sportive şi a unui exerciţiu compus la sol din 

gimnastica acrobatică. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SEMINAR 

Semestrul III 

- Pregătire fizică generală; exerciţii la spalier de corectare a coloanei; 

deprinderi motrice din baschet, din volei şi din handbal– 4h 

- Elemente acrobatice; exerciţii la spalier de corectare a coloanei 

;deprinderi motrice din volei şi din badminton -3h 

- Exerciţii la spalier de corectare a coloanei; deprinderi din tennis de câmp 

şi din tennis de masă-3h 

- Întreceri pe echipe la jocuri sportive – 2h 

- Program de gimnastică aerobică – fete, program de fitness – băieţi – 2h 

Semestrul IV 

- Pregătire fizică generală; exerciţii la spalier de corectare a coloanei; 

deprinderi motrice din baschet, din volei şi din handbal– 4h 

- Elemente acrobatice; exerciţii la spalier de corectare a coloanei 

;deprinderi motrice din volei şi din badminton -3h 

- Exerciţii la spalier de corectare a coloanei; deprinderi din tennis de câmp 

şi din tennis de masă-3h 

- Întreceri pe echipe la jocuri sportive – 2h 

- Program de gimnastică aerobică – fete, program de fitness – băieţi – 2h 

Semestrul V 

-Pregătire fizică generală; exerciţii la spalier de corectare a coloanei; 

deprinderi motrice din baschet, din volei şi din handbal– 6h 

- Întreceri pe echipe în jocuri sportive, la alegere – 4h 

- Program de aerobică (fete) şi program de fitness (băieţi) – 4h 

Semestrul VI 

- Pregătire fizică generală; exerciţii la spalier de corectare a coloanei; 

deprinderi motrice din baschet, din volei şi din handbal– 4h 

- Întreceri pe echipe în jocuri sportive, la alegere – 4h 

- Program de aerobică (fete) şi program de fitness (băieţi) – 2h 

Metode de predare 

-Jocuri 

-exercitii;explicarea 

tehnicilor motorii 

Observaţii 

8.2. Bibliografie 

1. Cernicova, O., A., Emoţiile în sport, Lucrările Conferinţei internaţionale ştiinţifico-metodice pentru 

problemele antrenamentului sportiv, Moscova, 1962. 

2. Cosmovici, A., Psihologie diferenţială, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1974. 

3. K. S. Stanislavski, Munca actorului cu sine însuşi, însemnările zilnice ale unui elev, Bucureşti, Editura 

de stat pentru literatură şi artă, în româneşte de Lucia Demetrius şi Sonia Filip, 1951. 

4. K.S. Stanislavski, Viaţa mea în artă, Editia a-II-a Revăzută, trad. în colectivul de redacţie al Editurii 



A.R.L.U.S-Cartea Rusă, Bucureşti, Editura “Cartea Rusă”, 1951. 

5. Bota, C., Fiziologie generală. Aplicaţii la efortul fizic, Bucureşti, Editura Medicală, 2002. 

6. Bota, Ioan; Bota, Maria, Handbal, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1987. 

7. Brown, L.,E., şi colab., Training for Speed, Agility, and Quickness, Traducere M.T.S.., I.N.C.S. (în 

„Biblioteca antrenorului”, Nr. 1/2003, Bucureşti, 2000). 

8. Budescu, E., Iacob, I., Bazele biomecanicii în sport, Iaşi, Editura „Al. I.Cuza”, 2005. 

9. - Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Academia Naţională de 

Educaţie fizică şi Sport, 1997. 

 

10. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice ale facultăţilor de profil din ţară 

precum şi cu ale altor programe similare din România şi din spaţiul european 

  

11. Evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control)                                                  LP 

Forme şi metode 

de evaluare 

(exprimare 

procentuală) 

prezenţa activă la ore 50% 

testarea a două jocuri sportive şi a elementelor de bază din gimnastica terapeutică, 

acrobatică şi de întreţinere 

50% 

Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): pentru curs şi aplicaţii 

Precizaţi instrumentele de evaluare finală: 

(exemplu: test docimologic, examinare orală, colocviu individual sau în grup, proiect, 

portofoliu etc.) 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 25.06.2013     ……………..………….           …………………………. 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

    3.07.2013.      ……………………. 
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