
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2019-2020 
 

Anul de studiu II / Semestrul II 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Istorie si Filologie 

1.3. Departamentul  Istorie, Arheologie si Muzeologie 

1.4. Domeniul de studii Istorie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Istorie / istoric (COR 263302), politolog (COR 263304); asistent de 
cercetare în istorie (COR 263308). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educatie Fizica si Sport 2.2. Cod disciplină I.2206 

2.3. Titularul activităţii de curs Nu este cazul 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist. Drd. Nicolescu-Șeușan Nicoleta - Adina 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 
2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

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

O 

 
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 

14 din care: 3.5. curs 0 3.6. seminar/laborator 14 

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 - 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual - 

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 Studenții se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise. Nu 
vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul seminarului si nici părăsirea 
de către studenți a sălii în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 
Nu va fi tolerată întârzierea studenților la seminar întrucât aceasta se 
dovedește disruptivă la adresa procesului educațional. 

  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Nu este cazul 

Competenţe transversale Nu este cazul 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. dezvoltarea calitatilor motrice; 
2. cunoaşterea influenţelor practicării exerciţiilor fizice şi a sportului asupra 

organismului, a cerinţelor privind practicarea independentă a exerciţiilor 
fizice; 

7.2 Obiectivele specifice 1. cunoaşterea relaţiei dintre frecvenţa cardiacă şi adaptarea la efort; 
2. asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională a 

echilibrului psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare. 

 
 
 
 
 
 
 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Nu este cazul - - 

Bibliografie 

Nu este cazul 

8.2. Seminar-laborator   

1. Dezvoltarea calităților motrice condiționale – Viteza – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

2. Dezvoltarea calităților motrice condiționale – Rezistenta – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

3. Dezvoltarea calităților motrice condiționale – Forta – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

4. Dezvoltarea calităților motrice intermediare – Mobilitatea – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

5. Dezvoltarea calităților motrice coordinative – Echilibrul – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

6. Dezvoltarea calităților motrice coordinative – Indemanarea – 2 ore Exercitii, ştafete, jocuri 

1. Hăisan, A.-A. (2019). 
Evaluare motrica si 
somatofunctionala – 
caiet de lucrari 
practice, Seria 
Didactica, 
Universitatea „1 
Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

7. Colocviu – 2 ore   

Bibliografie 

1. Cârstea, G. (2000). Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului – pentru examenele de definitivat şi gradul didactic II. 
București: Ed. AN-DA. 

2. Hăisan, A.-A. (2019). Evaluare motrica si somatofunctionala – suport de curs, Seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia. 

3.     Hăisan, A.-A. (2019). Evaluare motrica si somatofunctionala – caiet de lucrari practice, Seria Didactica, Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

4. Kirkendal, D., Gruber, J., & Johnson, R. (1987). Measurement and Evaluation for Physical Educators. Champaing: Human 
Kinetics Publishers. 



5. Mathews, K. (1969). Measurement in Physical Education. Philadelphia: W. B. Saunders Co. 
6. Scarlat, E.,  Scarlat M., (2011), Tratat de educație fizica, București, Ed. Didactica si pedagogica 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schițării conținuturilor si alegerii metodelor de predare/învățare, titularul disciplinei a purtat discuții, atât cu reprezentanți 
ai instituțiilor publice, cat și cu cei din mediul privat. Discuțiile au vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu 
și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. Necesitate existentei unei asemenea 
discipline in planul de invatamant rezida in faptul ca este esentiala pentru viitorii specialisti din orice domeniu ca sa-si poata 
desfasura in conditii optime de sanstate atat acivitatea de predare cat si cea de cercetare 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator Evaluare finala Verificare practica  100% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor 
adecvată în comunicarea profesională; 

 Cerinte pentru promovare 
a) Prezenta este obligatorie.  
b) Pentru a putea sustine verificarea finala (prcurgerea traseului utilitar aplicativ) studentii trebuie sa indeplineasca conditiile 

de prezenta (conform tabelului de mai jos). In cazul in care nu indeplinesc conditiile de prezenta vor fi declarati respinsi.  
c) Studentii scutiti medical vor aduce o adeverinta justificativa si vor trebui sa indeplineasca conditiile minime de prezenta ca 

si in cazul celor care lucreaza, adica 4 prezente la seminarii. 

Minimul de prezente pentru a putea sustine verificarea practica si a putea fi declarati admisi 

pentru cei care nu lucreaza 
 

8 prezente 

pentru cei care lucreaza (+ adeverinta de angajat) 
 

4 prezente 

 
Data completării 

25.09.2019 
 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
Data avizării în departament 

1.10.2019 
 

Semnătura directorului de departament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator Evaluare finala Verificare practica  100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

In vederea sustinerii examenului de marire de nota, studentul trebuie sa indeplineasca conditiile descrise la punctul 10.6 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs - 

 

- 

 

- 

10.5 Seminar/laborator Evaluare finala Verificare practica  100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nu este cazul 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   

 


