
FIŞA DISCIPLINEI  
Anul universitar 2017-2018 

 
1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
1.2. Facultatea  Drept si Ştiinţe Sociale 
1.3. Departamentul  Educaţie Fizică şi Sport 
1.4. Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sport 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială 
 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Măsurare si evaluare în kinetoterapie 2.2. Cod disciplină KMS III5 
2.3. Titularul activităţii de curs Lect. Univ. Dr. Hăisan Angel-Alex 
2.4. Titularul activităţii de seminar Asist. univ. drd. Orcean Mircea-Nicolae 
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de 

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

disciplinei (O – 
obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 8 
Examinări 4 
Alte activităţi ……. 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 
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 

Studenţii se vor prezenta la cursuri/seminarii cu telefoanele mobile 
închise. Nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, 
nici părăsirea de către studenţi a sălii de curs în vederea preluării 
apelurilor telefonice personale; 



Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar întrucât 
aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaţional. 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Termenul de predare a lucrărilor de seminar va fi stabilit de titular 
de comun acord cu studenţii. 

  
6. Competente specifice acumulate 
Competenţe profesionale Competenţe explicite prin descriptori de nivel 

C3.Evaluarea creşterii şi 
dezvoltării fizice şi a calităţii 
motricităţii potrivit 
cerinţelor/obiectivelor 
specifice educaţiei fizice şi 
sportive, a atitudinii faţă de 
practicarea independentă a 
exerciţiului fizic. 

C3.1 Identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor şi a metodelor de 
diagnosticare stadială (primară) a nivelului creşterii, dezvoltării şi a calităţii motricităţii 
activităţilor de educaţie fizică şi sport. 
C3.2 Selectarea şi introducerea conţinuturilor specifice pe cicluri de învăţământ/grad de 
pregătire/servicii sportive. 
C3.3 Folosirea feed-back-ului pentru optimizarea setului de mijloace aplicat pentru 
evaluarea diagnostică stadială. 
C3.4 Aplicarea tehnicilor şi metodelor de apreciere a rezultatelor evaluării lecţiilor şi 
activităţilor de educaţie fizică şi sportive. 

C5. Evaluarea nivelului de 
pregătire a practicanţilor de 
educaţie fizică. 

C5.1 Utilizarea în comunicarea profesională a principiilor, regulilor şi sistemelor 
specifice pentru aprecierea nivelului stadial al dezvoltării corporale armonioase, a 
condiţiei fizice şi a motricităţii. 
C5.2 Utilizarea metodelor proprii ştiinţelor înrudite pentru prelucrarea şi interpretarea 
rezultatelor. 
C5.3 Aplicarea principiului imparţialităţii în apreciere şi a egalităţii de şanse pentru 
pregătirea şi valorificarea ei în activităţile specifice şi viaţă socială. 
C5.4 Desfăşurarea de activităţi în scopul transmiterii cultivării şi aprecierii spiritului 
sportiv, a fair-play-ului, a respectului faţă de valorile sportului, etica şi legalitatea 
domeniului. 
C5.5 Conceperea unor probe de control corelate cu obiectivele specifice ale educaţiei 
fizice şi sportive.   

Competenţe transversale Nu este cazul 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea viitorilor profesionişti cu aspectele care trebuie avute 

in vederea realizării unei evaluări obiective. 

7.2 Obiectivele specifice Evaluarea atât a creşterii, dezvoltării fizice şi a calităţilor motrice, 
cat si a nivelului de pregătire a practicanţilor de exerciţii fizice. 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Delimitări conceptuale Prelegere, discuţii 2 ore 
2. Importanta evaluării în kinetoterapie. Prelegere, discuţii 2 ore 
3. Etapele măsurării si evaluării unei activităţi fizice. Prelegere, discuţii 2 ore 
4. Măsurarea în activităţile motrice - Componentele unei 
măsurători. Funcţiile măsurării Prelegere, discuţii 2 ore 

5. Măsurarea în activităţile motrice - Erori de măsurare. Tipuri si 
scale Prelegere, discuţii 2 ore 

6. Evaluarea în kinetoterapie - Scopul evaluării. Principiile 
evaluării. Funcţiile evaluării. Tipuri de evaluare. Prelegere, discuţii 2 ore 

7. Evaluarea în kinetoterapie - Fazele evaluării. Criterii de evaluare. 
Metode de evaluare Prelegere, discuţii 2 ore 



8. Instrumente de măsurare si evaluare în kinetoterapie. Prelegere, discuţii 2 ore 
9. Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina E.F.S. Prelegere, discuţii 2 ore 
10. Măsurarea si evaluarea somato-funcţională - Creşterea si 
dezvoltarea Prelegere, discuţii 2 ore 

11. Măsurarea si evaluarea somato-funcţională - Măsurarea si 
evaluarea creşterii si dezvoltării fizice Prelegere, discuţii 2 ore 

 
12. Măsurarea si evaluarea somato-funcţională - Măsurarea si 
evaluarea principalilor parametri fiziologici si a capacitaţilor 
funcţionale cardiovasculare si respiratorii 

Prelegere, discuţii 2 ore 

13. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice Prelegere, discuţii 2 ore 
14. Măsurarea si evaluarea deprinderilor si priceperilor motrice Prelegere, discuţii 2 ore 
8.2. Bibliografie 
1. Academia Română. (1998). Dicţionarul explicativ al limbii romane. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. 
2. Balint, N. (2010). Prim ajutor si evaluare somato-funcţională. Bacău: Alma Mater. 
3. Cârstea, G. (2000). Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului – pentru examenele de definitivat şi gradul didactic II. 

Bucureşti: Ed. AN-DA. 
4. Chelcea, S., Mărginean, I. (1998). Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici. Deva: Ed. Destin. 
5. Dragnea, A. (1984). Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport. Bucureşti: Ed. Sport-Turism. 
6. Epuran, M. (2005). Metodologia cercetării activităţilor corporale. Bucureşti: Ed. FEST. 
7. Gavrilescu, D. (2008). Evaluare motrica si somato funcţională suport de curs. Bucureşti: UEB. 
8. Kirkendal, D., Gruber, J., & Johnson, R. (1987). Measurement and Evaluation for Physical Educators. Champaing: Human 

Kinetics Publishers. 
9. Mathews, K. (1969). Measurement in Physical Education. Philadelphia: W. B. Saunders Co. 
10. Melenco, I. (2010). Evaluare motrică şi somato-funcţională - Note de curs. 
11. Nicolescu, V. (1979). Dicţionar de pedagogie. Bucureşti: Editura Didactica si Pedagogica. 
12. Nowlan, J. (1996). Evaluation en éducation physique et sportive. Dakar. 
13. Ovidius. (2016, 09 15). http://ovidiusmd.net/wp-content. Preluat de pe http://ovidiusmd.net/: http://ovidiusmd.net/wp-

content/uploads/2011/10/LP5-Respirator-1.pdf 
14. Prodea, C. (2016, 09 15). http://prodea.ro/wp-content/uploads/. Preluat de pe http://prodea.ro/: http://prodea.ro/wp-

content/uploads/2015/04/Fisa-individuala-pt-evidenta.png 
15. Radu, I. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP. 
16. Scarlat, E.,  Scarlat M., (2011), Tratat de educaţie fizica, Bucureşti, Ed. Didactica si pedagogica 
17. Tudor, V. (2005). Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport. Bucureşti: Alpha. 
18. UNEFS. (2011). Evaluarea potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei şcolare din România. Bucureşti: UNEFS. 
8.3. Seminar-laborator Metode de predare Observaţii 

1. Anamneza. Examenul somatoscopic Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

2. Măsurători antropometrice Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

3. Perimetre si diametre Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

4. Indici de masa corporala si armonie Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

5. Indici forţă si robusteţe Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

6. Temperatura, frecventa cardiacă, frecventa respiratorie tensiunea 
arteriala 

Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

7. Spirometrie Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

8. Indici funcţionali Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

9. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice - teste pentru Exemplificări practice 2 ore 



măsurarea si evaluarea vitezei la populaţia şcolară si sportivi însoţite de discuţii 
10. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice - teste pentru 
măsurarea si evaluarea  forţei la populaţia şcolară si sportivi 

Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

11. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice - teste pentru 
măsurarea si evaluarea  rezistentei la populaţia şcolară si sportivi 

Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 

2 ore 
 

12. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice - teste pentru 
măsurarea si evaluarea  mobilităţii 

Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

13. Măsurarea si evaluarea calităţilor motrice - teste pentru 
măsurarea si evaluarea  îndemânării la populaţia şcolară si sportivi 

Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

14. Măsurarea si evaluarea deprinderilor si priceperilor motrice Exemplificări practice 
însoţite de discuţii 2 ore 

8.4. Bibliografie 
1. Academia Română. (1998). Dicţionarul explicativ al limbii romane. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. 
2. Balint, N. (2010). Prim ajutor si evaluare somato-funcţională. Bacău: Alma Mater. 
3. Cârstea, G. (2000). Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului – pentru examenele de definitivat şi gradul didactic II. 

Bucureşti: Ed. AN-DA. 
4. Chelcea, S., Mărginean, I. (1998). Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici. Deva: Ed. Destin. 
5. Dragnea, A. (1984). Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport. Bucureşti: Ed. Sport-Turism. 
6. Epuran, M. (2005). Metodologia cercetării activităţilor corporale. Bucureşti: Ed. FEST. 
7. Gavrilescu, D. (2008). Evaluare motrica si somato funcţională suport de curs. Bucureşti: UEB. 
8. Kirkendal, D., Gruber, J., & Johnson, R. (1987). Measurement and Evaluation for Physical Educators. Champaing: Human 

Kinetics Publishers. 
9. Mathews, K. (1969). Measurement in Physical Education. Philadelphia: W. B. Saunders Co. 
10. Melenco, I. (2010). Evaluare motrică şi somato-funcţională - Note de curs. 
11. Nicolescu, V. (1979). Dicţionar de pedagogie. Bucureşti: Editura Didactica si Pedagogica. 
12. Nowlan, J. (1996). Evaluation en éducation physique et sportive. Dakar. 
13. Ovidius. (2016, 09 15). http://ovidiusmd.net/wp-content. Preluat de pe http://ovidiusmd.net/: http://ovidiusmd.net/wp-

content/uploads/2011/10/LP5-Respirator-1.pdf 
14. Prodea, C. (2016, 09 15). http://prodea.ro/wp-content/uploads/. Preluat de pe http://prodea.ro/: http://prodea.ro/wp-

content/uploads/2015/04/Fisa-individuala-pt-evidenta.png 
15. Radu, I. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: EDP. 
16. Scarlat, E.,  Scarlat M., (2011), Tratat de educaţie fizica, Bucureşti, Ed. Didactica si pedagogica 
17. Tudor, V. (2005). Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport. Bucureşti: Alpha. 
18. UNEFS. (2011). Evaluarea potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei şcolare din România. Bucureşti: UNEFS. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
În vederea schiţării conţinuturilor si alegerii metodelor de predare/învăţare, titularul disciplinei a purtat discuţii, atât cu 
reprezentanţi ai instituţiilor publice, cat şi cu cei din mediul privat. Discuţiile au vizat identificarea nevoilor şi 
aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ 
superior. 

 
 

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

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris  50% 
10.5 Seminar/laborator Evaluare finala  Evaluare practică 

(promovare minim cu nota 
5 pentru accederea la 
evaluarea scrisă) 

50% 



10.6 Standard minim de performanţă:  
− Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; 

utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; 
− Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
       
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
      


