CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Facultatea de Ştiinţe
1.3 Departamentul
De Matematica și Informatica
1.4 Domeniul de studii
Matematicca
1.5 Ciclul de studii
Licentă
1.6 Specializarea / Programul de studii MATEMATICA
1.1 Instituţia de înv ţ mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică
2.1 Codul disciplinei
SMATL 107
2.2 Titularul activit ţilor de curs
Preja Carmen Aneta
¤ 2.3 Titularul activit ţilor de
Preja Carmen Aneta
aplica ii
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare

C

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ţilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
3.1 Num r de ore pe s pt mân
2
din care: 3.1.3 laborator
din care: 3.2.1 curs
3.2 Total ore din planul de înv ţ mânt
28
din care: 3.2.3 laborator

2.7 Regimul disciplinei

3.1.2 seminar
3.1.4 proiect
3.2.2 seminar
28 3.2.3 proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit ţi: pregatire pentru competitii...............................
3.3 Total ore studiu individual
24 ore
3.4 Total ore pe semestru
87
3.5 Num rul de credite
-

Ob

2

63
ore
6
7
10
40

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

Apt fizic; aptitudini necesare; cuno tiinţe, priceperi şi deprinderi acumulate în clasele I4.2 de competenţe
XII
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a

cursului
5.2. de desf şurare a

seminarului/laboratorului
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6. Competenţele specifice acumulate
CUNO TIN E:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvat a noţiunilor specifice disciplinei)
Perfecţionarea capacit ţii cognitive , a capacit ţiilor motrice şi aplicativ utilitare în vederea
menţinerii unui nivel biomotric dezvoltat.

 Cunoaşterea unor reguli de practicare a unei ramuri de sport individual sau în echip .
Dezvoltarea unei capacit ţi cognitive şi creatoare în vederea practic rii sportului la nivel de performanţ
-Aplicatibilitatea în via a cotidian i viitoarea practic profesional a cuno tiin elor, priceperilor i
deprinderilor motrice
-îmbun t irea însu irilor psihice: imagina ie, anticipa ie, sesizare, ac ionare oportun i eficient ,
independen responsabil , altruism.
-organizarea i conducerea unui colectiv.
ABILIT I:
-deprinderi pentru dobândirea vigorii și rezistenței fizice
-organizarea și conducerea unui colectiv

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale





promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice



angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
-menţinerea şi înt rirea s n t ţii şi a unui randament crescut de munc .
7.1 Obiectivul general al
-optimizarea creşterii şi dezvolt rii indicilor morfo- funcţionali şi asigurarea unei
disciplinei
atitudini fizice corecte.
 Utilizarea tehnicilor şi a aparaturii specifice sportului în vederea menţinerii st rii
de s n tate şi a unui nivel biomotric ridicat.
7.2 Obiectivele specifice

Perfecţionarea abilit ţilor şi a capacit ţii fizice de menţinerii a st rii de s n tate
la nivel optim specific vârstei.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Concersa ie
Observa ia

2

Bibliografie:
1.
8. 2 Seminar
Temele1-2. Cerinţele disciplinei şi criteriile de pomovabilitate
Temele 3-4. Testarea cunoştiinţelor, priceprilor şi deprinderilor însuşite în
clasele I-XII.
Temele5-6. Reacomodarea cu efortul fizic
Temele 7-8. Înv ţarea procedeelor tehnice accesibile şi posibile.
Temele9-10. Repetarea (îmbun t ţirea) procedeelor însuşite.
Temele11-12. Înv ţarea unor complexe tehnice noi

2
Demonstra ia

Temele13-14. Verificarea semestrial
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Bibliografie:
1.
8. 3 Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
1. Elena Firea, 1979, Metodica Educaţiei fizice şcolare,Tipografia I.E.F.S,
2. Emilia Grosu, Carmen Isac, Doina Mureşan, 2002, Gimnastica aerobică prin programe de iniţiere,ClujNapoca.
3. E.Trofin,S.Grigorovici, 1966, Exerciţii şi jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive,E.U.C.F.S,
4. Mircea Popescu, 1995, Educaţia fizică şi pregătirea studenţilor, E.D.P,RA-Bucureşti,.
5. Mitra,Gheorghe, Mogoş,Alexandru, 1980-Metodica educaţiei fizice şcolare. Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
6. Octavian Bănăţean, 1972, Pregătirea fizică a studenţilor, Ed.Stadion, Bucureşti.
8. 4 Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
1.



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentanţilor comunit ţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota final

colocviu

70%Frecvenţ
+ 30%
participare
activ , abilit ţi
sportive şi
progrese
realizate

10.4 Curs

Semestrial, prin trecerea probelor de control.

10.5
Seminar

10.6
Laborator
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10.7
Proiect

10.8 Standard minim de performanţ
 Practicarea unei ramuri sportive
 Capacitatea de utilizare a exerci iilor fizice i în timpul liber, organizat.
Data completării

Semnătura titularului de curs

15. 01. 2016

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. Dr. Preja Carmen Aneta

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Facultatea de Ştiinţe
1.3 Departamentul
De Matematica și Informatica
1.4 Domeniul de studii
MATEMATICA-INFORMATICA
1.5 Ciclul de studii
Licență
1.6 Specializarea / Programul de studii MATEMATICA- INFORMATICA
1.1 Instituţia de înv ţ mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică
2.1 Codul disciplinei
SMAIL 207
2.2 Titularul activit ţilor de curs
Preja Carmen Aneta
¤ 2.3 Titularul activit ţilor de
Preja Carmen Aneta
aplica ii
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare

C

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ţilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
3.1 Num r de ore pe s pt mân
1
din care: 3.1.3 laborator
din care: 3.2.1 curs
3.2 Total ore din planul de înv ţ mânt
14
din care: 3.2.3 laborator

2.7 Regimul disciplinei

3.1.2 seminar
3.1.4 proiect
3.2.2 seminar
14 3.2.3 proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit ţi: pregatire pentru competitii...............................
3.3 Total ore studiu individual
12 ore
3.4 Total ore pe semestru
75
3.5 Num rul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Capacitatea de a practica in mod independent a unei ramuri sportive
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a

cursului
5.2. de desf şurare a

seminarului/laboratorului
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

6. Competenţele specifice acumulate
CUNO TIN E:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvat a noţiunilor specifice disciplinei)
Perfecţionarea capacit ţii cognitive , a capacit ţiilor motrice şi aplicativ utilitare în vederea
menţinerii unui nivel biomotric dezvoltat.

 Cunoaşterea unor reguli de practicare a unei ramuri de sport individual sau în echip .
Dezvoltarea unei capacit ţi cognitive şi creatoare în vederea practic rii sportului la nivel de performanţ
-Aplicatibilitatea în via a cotidian i viitoarea practic profesional a cuno tiin elor, priceperilor i
deprinderilor motrice
-îmbun t irea însu irilor psihice: imagina ie, anticipa ie, sesizare, ac ionare oportun i eficient ,
independen responsabil , altruism.
-organizarea i conducerea unui colectiv.
ABILIT I:
-deprinderi pentru dobândirea vigorii și rezistenței fizice
-organizarea și conducerea unui colectiv

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale





promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice



angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
-menţinerea şi înt rirea s n t ţii şi a unui randament crescut de munc .
7.1 Obiectivul general al
-optimizarea creşterii şi dezvolt rii indicilor morfo- funcţionali şi asigurarea unei
disciplinei
atitudini fizice corecte.
 Utilizarea tehnicilor şi a aparaturii specifice sportului în vederea menţinerii st rii
de s n tate şi a unui nivel biomotric ridicat.
7.2 Obiectivele specifice

Perfecţionarea abilit ţilor şi a capacit ţii fizice de menţinerii a st rii de s n tate
la nivel optim specific vârstei.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Concersa ie
Observa ia

1

Bibliografie:
2.
8. 2 Seminar
Temele1. Preg tire fizic general vizând dezvoltarea fizic general ,
menţinerea s n t ţii şi atenuarea stressului profesional şi cotidian
Temele 2. Perfecţionarea complexelor tehnice însuşite anterior prin
aplicabilitate cu sarcini tactice
Temele 3. Automatizarea complexelor tehnico-tactice în condiţii de joc
(competiţie).
Temele 4 Însuşirea noţiunilor de regulament, pentru a putea organiza şi practica
activit ţi sportive de tip loissir.
Temele5. Implementarea priceperilor necesare de a practica independent
activit ţi fizice în scop compensator
Temele 6. Perfecţionarea unor combinaţii, scheme, circuite din jocurile sportive

1
2
Demonstra ia
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Temele 7. Verificarea semestrial

2

Bibliografie:
2.
8. 3 Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
1. Elena Firea, 1979, Metodica Educaţiei fizice şcolare,Tipografia I.E.F.S,
2. Emilia Grosu, Carmen Isac, Doina Mureşan, 2002, Gimnastica aerobică prin programe de iniţiere,ClujNapoca.
3. E.Trofin,S.Grigorovici, 1966, Exerciţii şi jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive,E.U.C.F.S,
4. Mircea Popescu, 1995, Educaţia fizică şi pregătirea studenţilor, E.D.P,RA-Bucureşti,.
5. Mitra,Gheorghe, Mogoş,Alexandru, 1980-Metodica educaţiei fizice şcolare. Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
6. Octavian Bănăţean, 1972, Pregătirea fizică a studenţilor, Ed.Stadion, Bucureşti.
8. 4 Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
2.



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentanţilor comunit ţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota final

colocviu

70%Frecvenţ
+ 30%
participare
activ , abilit ţi
sportive şi
progrese
realizate

10.4 Curs

Semestrial, prin trecerea probelor de control.

10.5
Seminar

10.6
Laborator
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10.7
Proiect

10.8 Standard minim de performanţ
 Practicarea unei ramuri sportive
 Capacitatea de utilizare a exerci iilor fizice i în timpul liber, organizat.
Data completării

Semnătura titularului de curs

15. 01. 2014

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. Dr. Preja Carmen Aneta

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Facultatea de Ştiinţe
1.3 Departamentul
De Matematica și Informatica
1.4 Domeniul de studii
Matematica- Informatica
1.5 Ciclul de studii
Licență
1.6 Specializarea / Programul de studii Matematica - Informatica
1.1 Instituţia de înv ţ mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică
2.1 Codul disciplinei
SMAIL 310
2.2 Titularul activit ţilor de curs
Preja Carmen Aneta
¤ 2.3 Titularul activit ţilor de
Preja Carmen Aneta
aplica ii
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul
III 2.6 Tipul de evaluare

C

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ţilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
3.1 Num r de ore pe s pt mân
1
din care: 3.1.3 laborator
din care: 3.2.1 curs
3.2 Total ore din planul de înv ţ mânt
14
din care: 3.2.3 laborator

2.7 Regimul disciplinei

3.1.2 seminar
3.1.4 proiect
3.2.2 seminar
14 3.2.3 proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit ţi: pregatire pentru competitii...............................
3.3 Total ore studiu individual
12 ore
3.4 Total ore pe semestru
75
3.5 Num rul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Capacitatea de a practica în mod independent a unei ramuri sportive
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a

cursului
5.2. de desf şurare a

seminarului/laboratorului
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

6. Competenţele specifice acumulate
CUNO TIN E:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvat a noţiunilor specifice disciplinei)
Perfecţionarea capacit ţii cognitive , a capacit ţiilor motrice şi aplicativ utilitare în vederea
menţinerii unui nivel biomotric dezvoltat.

 Cunoaşterea unor reguli de practicare a unei ramuri de sport individual sau în echip .
Dezvoltarea unei capacit ţi cognitive şi creatoare în vederea practic rii sportului la nivel de performanţ
-Aplicatibilitatea în via a cotidian i viitoarea practic profesional a cuno tiin elor, priceperilor i
deprinderilor motrice
-îmbun t irea însu irilor psihice: imagina ie, anticipa ie, sesizare, ac ionare oportun i eficient ,
independen responsabil , altruism.
-organizarea i conducerea unui colectiv.
ABILIT I:
-deprinderi pentru dobândirea vigorii și rezistenței fizice
-organizarea și conducerea unui colectiv

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale





promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice



angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
-menţinerea şi înt rirea s n t ţii şi a unui randament crescut de munc .
7.1 Obiectivul general al
-optimizarea creşterii şi dezvolt rii indicilor morfo- funcţionali şi asigurarea unei
disciplinei
atitudini fizice corecte.
 Utilizarea tehnicilor şi a aparaturii specifice sportului în vederea menţinerii st rii
de s n tate şi a unui nivel biomotric ridicat.
7.2 Obiectivele specifice

Perfecţionarea abilit ţilor şi a capacit ţii fizice de menţinerii a st rii de s n tate
la nivel optim specific vârstei.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Concersa ie
Observa ia

1

Bibliografie:
3.
8. 2 Seminar
Temele1. Preg tire fizic general vizând dezvoltarea fizic general ,
menţinerea s n t ţii şi atenuarea stressului profesional şi cotidian
Temele 2. Perfecţionarea complexelor tehnice însuşite anterior prin
aplicabilitate cu sarcini tactice
Temele 3. Automatizarea complexelor tehnico-tactice în condiţii de joc
(competiţie).
Temele 4 Însuşirea noţiunilor de regulament, pentru a putea organiza şi practica
activit ţi sportive de tip loissir.
Temele5. Implementarea priceperilor necesare de a practica independent
activit ţi fizice în scop compensator
Temele 6. Perfecţionarea unor combinaţii, scheme, circuite din jocurile sportive

1
2
Demonstra ia
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Temele 7. Verificarea semestrial

2

Bibliografie:
3.
8. 3 Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
1. Elena Firea, 1979, Metodica Educaţiei fizice şcolare,Tipografia I.E.F.S,
2. Emilia Grosu, Carmen Isac, Doina Mureşan, 2002, Gimnastica aerobică prin programe de iniţiere,ClujNapoca.
3. E.Trofin,S.Grigorovici, 1966, Exerciţii şi jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive,E.U.C.F.S,
4. Mircea Popescu, 1995, Educaţia fizică şi pregătirea studenţilor, E.D.P,RA-Bucureşti,.
5. Mitra,Gheorghe, Mogoş,Alexandru, 1980-Metodica educaţiei fizice şcolare. Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
6. Octavian Bănăţean, 1972, Pregătirea fizică a studenţilor, Ed.Stadion, Bucureşti.
8. 4 Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
3.



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentanţilor comunit ţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota final

colocviu

70%Frecvenţ
+ 30%
participare
activ , abilit ţi
sportive şi
progrese
realizate

10.4 Curs

Semestrial, prin trecerea probelor de control.

10.5
Seminar

10.6
Laborator

str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083 Baia Mare, România
tel. +40-262-218-922, fax +40-262-276-153
http://www.utcluj.ro

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

10.7
Proiect

10.8 Standard minim de performanţ
 Practicarea unei ramuri sportive
 Capacitatea de utilizare a exerci iilor fizice i în timpul liber, organizat.
Data completării

Semnătura titularului de curs

15. 01. 2014

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. Dr. Preja Carmen Aneta

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Facultatea de Ştiinţe
1.3 Departamentul
De Matematica și Informatica
1.4 Domeniul de studii
Matematica- Informatica
1.5 Ciclul de studii
Licență
1.6 Specializarea / Programul de studii Matematica - Informatica
1.1 Instituţia de înv ţ mânt superior

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Educaţie fizică
2.1 Codul disciplinei
SMAIL 411
2.2 Titularul activit ţilor de curs
Preja Carmen Aneta
¤ 2.3 Titularul activit ţilor de
Preja Carmen Aneta
aplica ii
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul
IV 2.6 Tipul de evaluare

C

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activit ţilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
3.1 Num r de ore pe s pt mân
1
din care: 3.1.3 laborator
din care: 3.2.1 curs
3.2 Total ore din planul de înv ţ mânt
14
din care: 3.2.3 laborator

2.7 Regimul disciplinei

3.1.2 seminar
3.1.4 proiect
3.2.2 seminar
14 3.2.3 proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examin ri
Alte activit ţi: pregatire pentru competitii...............................
3.3 Total ore studiu individual
12 ore
3.4 Total ore pe semestru
75
3.5 Num rul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Capacitatea de a practica în mod independent a unei ramuri sportive
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desf şurare a

cursului
5.2. de desf şurare a

seminarului/laboratorului
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6. Competenţele specifice acumulate
CUNO TIN E:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvat a noţiunilor specifice disciplinei)
Perfecţionarea capacit ţii cognitive , a capacit ţiilor motrice şi aplicativ utilitare în vederea
menţinerii unui nivel biomotric dezvoltat.

 Cunoaşterea unor reguli de practicare a unei ramuri de sport individual sau în echip .
Dezvoltarea unei capacit ţi cognitive şi creatoare în vederea practic rii sportului la nivel de performanţ
-Aplicatibilitatea în via a cotidian i viitoarea practic profesional a cuno tiin elor, priceperilor i
deprinderilor motrice
-îmbun t irea însu irilor psihice: imagina ie, anticipa ie, sesizare, ac ionare oportun i eficient ,
independen responsabil , altruism.
-organizarea i conducerea unui colectiv.
ABILIT I:
-deprinderi pentru dobândirea vigorii și rezistenței fizice
-organizarea și conducerea unui colectiv

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale





promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice



angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
-menţinerea şi înt rirea s n t ţii şi a unui randament crescut de munc .
7.1 Obiectivul general al
-optimizarea creşterii şi dezvolt rii indicilor morfo- funcţionali şi asigurarea unei
disciplinei
atitudini fizice corecte.
 Utilizarea tehnicilor şi a aparaturii specifice sportului în vederea menţinerii st rii
de s n tate şi a unui nivel biomotric ridicat.
7.2 Obiectivele specifice

Perfecţionarea abilit ţilor şi a capacit ţii fizice de menţinerii a st rii de s n tate
la nivel optim specific vârstei.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Concersa ie
Observa ia

1

Bibliografie:
4.
8. 2 Seminar
Temele1. Preg tire fizic general vizând dezvoltarea fizic general ,
menţinerea s n t ţii şi atenuarea stressului profesional şi cotidian
Temele 2. Perfecţionarea complexelor tehnice însuşite anterior prin
aplicabilitate cu sarcini tactice
Temele 3. Automatizarea complexelor tehnico-tactice în condiţii de joc
(competiţie).
Temele 4 Însuşirea noţiunilor de regulament, pentru a putea organiza şi practica
activit ţi sportive de tip loissir.
Temele5. Implementarea priceperilor necesare de a practica independent
activit ţi fizice în scop compensator
Temele 6. Perfecţionarea unor combinaţii, scheme, circuite din jocurile sportive

1
2
Demonstra ia
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Temele 7. Verificarea semestrial

2

Bibliografie:
4.
8. 3 Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
1. Elena Firea, 1979, Metodica Educaţiei fizice şcolare,Tipografia I.E.F.S,
2. Emilia Grosu, Carmen Isac, Doina Mureşan, 2002, Gimnastica aerobică prin programe de iniţiere,ClujNapoca.
3. E.Trofin,S.Grigorovici, 1966, Exerciţii şi jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive,E.U.C.F.S,
4. Mircea Popescu, 1995, Educaţia fizică şi pregătirea studenţilor, E.D.P,RA-Bucureşti,.
5. Mitra,Gheorghe, Mogoş,Alexandru, 1980-Metodica educaţiei fizice şcolare. Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
6. Octavian Bănăţean, 1972, Pregătirea fizică a studenţilor, Ed.Stadion, Bucureşti.
8. 4 Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie:
4.



9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentanţilor comunit ţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota final

colocviu

70%Frecvenţ
+ 30%
participare
activ , abilit ţi
sportive şi
progrese
realizate

10.4 Curs

Semestrial, prin trecerea probelor de control.

10.5
Seminar

10.6
Laborator
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10.7
Proiect

10.8 Standard minim de performanţ
 Practicarea unei ramuri sportive
 Capacitatea de utilizare a exerci iilor fizice i în timpul liber, organizat.
Data completării

Semnătura titularului de curs

15. 01. 2014

Semnătura titularului de seminar
Lector univ. Dr. Preja Carmen Aneta

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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