
Specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă 

 

 

Înfiinţarea acestei specializări a urmărit să raspundă cerinţei formării de 

specialişti - confruntare actuală in domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

Specializarea va asigura, formarea profesională a studenţilor, astfel încât la 

finalizarea studiilor, să-şi poată valorifica pregătirea şi cunoştinţele în calitate de 

specialişti în educaţie fizică şi sport.  

Diversitatea de domenii care stau la îndemana studenţilor este data de 

orientările moderne ale învăţămâtului superior concretizate şi în structura 

actuală a specializării noastre. 

 

OCUPATII  

– profesor de educaţie fizică şi sport 

– cercetator în educaţie fizică şi sport 

– administrator baze sportive/centre sănătate/ odihnă/refacere 

– animator de mişcare diferite medii 

– organizator/conducator activitati agrement, tabere, parcuri de distracţie 

– consultant integrare / reintegrare socială prin activităţi fizice şi sportive 

– indrumator orientare şcolară 

– consultant în managementul activităţilor fizice şi de timp liber 

– corespondent de presa sportivă, redactor sportiv, comentator sportiv radio / 

televiziune 

– consultant pe probleme de activităţi fizice/sportive, pentru design pagini WEB 

– ghid montan, monitor schi, salvamont, salvamar 

– consultant amenajare terenuri/baze sportive/centre de sănătate/recreere 

– consultant organizare standuri târguri şi expoziţii (probleme de activităţi 

fizice/activităţi fizice adaptate/sport în scop de agrement) 

– prezentator expoziţii materiale pentru sport şi timp liber 

– creator materiale/instalaţii/aparate pentru exerciţii fizice/sport de agrement 

– meseriile circului: dansator, prezentator, coregraf 

– consultant marketing sportiv 

– conducător echipa intervenţie salvare şi prim ajutor. 

– instructor pregatire fizică în Ministerului Apărării Nationale şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 

 

 

 

 

 

POTENTIALI ANGAJATORI: 

- Unităţi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

Ministerului Apărării Naţionale , Ministerului Administraţiei şi Internelor 



- Federaţia „Sportul pentru Toţi”  

-Asociaţii sportive 

- centre de sănătate, destindere şi petrecerea timpului liber 

- centre socio-educaţionale, instituţii de reeducare şi pedeapsa, centre socializare 

/ resocializare, centre de plasament 

-fundaţii, firme, corporaţii  

- centre turistice, tabere, centre de joaca şi recreere, staţiuni balneare, parcuri, 

rezervaţii naturale 

- firme de producţii media şi materiale didactice 

- radio, Tv, presa scrisă 

- ansambluri artistice, cluburi ale copiilor  

- agenţii de publicitate 

- centre de gerontologie, s.a. 

Invăţământul se desfăşoară pe baza sistemului european de credite 

transferabile, studenţii parcurgând in mod facultativ un modul psihopedagogic 

care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învăţământ 

preuniversitar şi universitar. 

Universitatea noastră a pus accentual în ultimii ani în direcţia 

modernizării bazei materiale. 

Astfel, în prezent ea dispune de numeroase laboratoare de specialitate, 

sală polivalenta omologata pentru disputarea competiţiilor de baschet, handbal, 

volei, terenuri în aer liber de fotbal, baschet, handbal, tenis, bazin olimpic de 

inot, precum şi de echipamente pentru desfasurarea activităţilor de schi, turism 

şi sporturi de apă. 

 

Anual se oferă şansa de a studia in Europa la universităţile partenere prin 

burse Erasmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misiunea programului de studiu  

Educatie fizica şi sportivă 

 

 



 

  Preluând şi adaptând elementele generale ale misiunii Universităţii, 

programul de studii Educatie fizică şi sportivă din cadrul Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, vizează o misiune ce cuprinde următoarele componente: 

 a) coordonarea procesului de formare iniţială pentru specialişti în educaţie 

fizică şi sport, studenţii care se pregătesc în vederea dobândirii 

competenţelor de bază şi specifice şi a atestării oficiale necesare pentru 

ocuparea posturilor din aceste domenii; 

 b) cercetarea ştiinţifică, teoretica şi aplicativă, în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare a procesului de 

învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a învăţământului pe plan 

naţional şi european. 

 Această misiune se concretizează prin următoarelor obiective: 

 a) asigurarea unei pregătiri de specialiăţi în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului, in acord cu directiile actuale si de perspectiva in domeniu, al 

teoriei şi practicii curriculum-ului, al tehnologiei informaţiei şi 

comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a 

procesului de învăţământ; 

 b) realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi 

orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul unei 

Uniuni Europene lărgite; 

 c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi 

perfecţionării în carieră, pentru domeniul educaţiei fizice şi sportului, 

potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient; 

 d) conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor 

în elaborarea de studii pe temele actuale ale domeniului educaţiei fizice ăi 

sportului; 

 e) realizarea de programe de cercetare în educaţie fizică şi sport orientate 

spre temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării 

proceselor şi sistemelor educaţiei fizice şi ale integrării europene a 

programelor de pregatire profesională şi orientare în carieră. 
 


