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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Educație Fizică și Sport 

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul Educație fizică și Sportivă 

1.4. Domeniul de studii Educație fizică și sport 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Profesor în învăţământul primar –cod C.O.R 234101,  

Profesor în învăţământul gimnazial –cod C.O.R 233002 

Cercetător în educație fizică și sport- cod C.O.R. 226909 

Asistent de cercetare în educație fizică și sport- cod 

C.O.R 226910 

Consilier sportiv- cod C.O.R 226911 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Box 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de seminar  Asist. Univ. Drd. Arnăutu Gabriel 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei F 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul 

4.2. de competențe  • Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului •  Nu este cazul. 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Sală de sport utilată cu saci de box; 

• Mănuși de box și căști de protecție; 

• Palmare antrenor; 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp  26 ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri - 

Tutorat  - 

Examinări 2 

Alte activități: participarea în calitate de voluntar la organizarea de competitii sportive în care 

FEFS este organizator/ partener 

2 

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru 54 

3.9. Număr de credite 2 
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• Timer. 

• Prezență obligatorie pentru cei care au optat pentru disciplină; 

• Telefoanele pe modul silențios. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • C.1 Proiectarea modulară și planificarea conținuturilor de bază ale 

domeniului cu orientarea interdisciplinară 

• C.2 Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și 

învățare cu accent interdisciplinar 

• C.3 Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității 

potrivit cerințelor/obiectivelor specifice educației fizice și sportive, a 

atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic 

• C.4 Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice 

Educației fizice și sportive, pe grupe de vârstă 

Competențe transversale  •      Ct.1 -Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru 

persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de 

asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie 

personală 

•       Ct.2 -Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a condițiilor de 

lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea unui set complex de competențe necesare specialistului în 

știința sportului și a educației fizice astfel încât acesta să poată analiza 

domeniul din perspectivă critică. Aceasta îl va ajuta în adaptarea acestor 

competențe la mediul social și profesional de lucru. 

7.2. Obiectivele specifice   

 

8. Conținuturi* 

8.2. Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observații 

Lecția introductivă – noțiuni de 

bază despre disciplina sportivă 

box. (1 ore) 

Prelegerea, explicația, 

demonstrația 

 Explicarea noțiunilor de bază ale disciplinei, scurt istoric, noțiuni 

despre regulament, zonele în care este permis contactul. 

Poziția de gardă și deplasarea în 

ring  (2 ore) 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Studentului i se va explica poziția fundamentală din box și 

succesiunea pășirii în timpul deplasării. Aceștia vor executa la 

comanda profesorului pașii în direcția menționată. Exerciții de 

deplasare din poziție de gardă cu partener: deplasare în oglindă, 

„apără poarta”, „Cloșca cu pui” 

Loviturile directe de stânga și 

dreapta șa cap (4 ore) și eschivele 

lateral stânga și dreapta 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Exerciții de extensie și răsucire a antebrațului pe ultima parte a 

mișcării; 

Lovituri directe așezați lateral față de un perete; 

Lovituri directe la perna fixă și la sac; 

Lovituri directe cu partener, având ca țintă brațele acestuia. 

Câte doi studenți față în față, unul stă cu un braț întins, iar celălalt 

execută îndoiri laterale stânga, dreapta. Lovituri directe de stânga, 

iar partenerul execută o îndoire lateral dreapta. În cazul loviturii 

directă de dreapta, partenerul va executa o îndoire lateral stânga.  

Studenții așezați intr-o coloană, avțnd în partea dreaptă o sfoară 

legată dintr-un capăt în celălalt al sălii la nivelul umerilor. Aceștia 

vor efectua o triplă flexie la nivelul membrelor inferioare și o 

pendulare a trunchiului în lateral astfel încât să treacă de partea 
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opusă a sforii. 

Loviturile laterale (croșee) la cap 

și eschivele rotative stânga și 

dreapta (6 ore) 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Câte doi studenți față în față, unul dintre ei va ține un braț indoit 

din articulația cotului ridicat înainte, iar pumnul brațului opus 

înaintea bărbiei. Celălalt student, prin evitarea brațului ridicat, va 

atinge pumnul colegului situat înaintea bărbiei sale; 

Lovituri la perna fixă siatuată lateral; 

Lovituri la sac, la țintă fixă prin evitarea unui baston vertical.  

Loviturile de jos în sus (upercut) 

la corp (6 ore) 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Câte doi studenți față în față, unul dintre aceștia va ține un braț 

indoit din articulația cotului înaintea abdomenului, iar celălalt braț 

va fi apropiat de abdomen. Celălalt student va atinge mana 

apropiată de abdomen prin evitarea celei îndoite printr-o mișcare 

de arc de cerc. 

Lovituri la perna fixă înclinată la 45o 

Lovituri la sac, la țintă fixă, prin evitarea unui baston orizontal 

ridicat la nivelul abdomenului. 

Combinații de lovituri: 

Directe stânga – dreapta la cap 

Directe stânga – dreapta – croșeu 

de stânga la cap 

Directe stânga – dreapta – 

upercut de stânga la corp (4 ore) 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Exersarea combinațiilor de loviturilor cu adversar imaginar/în fața 

oglinzii; 

Exersarea combinațiilor de lovituri la sac. 

Exersarea combinațiilor de lovituri cu adversar pasiv, iar mai apoi 

semi-activ. 

Tactici de luptă: 

Tactici de luptă cu adversari 

ofensiv; 

Tactici de luptă cu adversar 

defensiv; (5 ore) 

Explicația, 

demonstrația, 

exersarea 

Stundeții așezați pe două rânduri față în față, unul din studenți 

simulează un adversar ofensiv/defensiv urmând ca celălalt să pună 

în aplicare tacticele specifice 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs    

    

    

10.5. Seminar/laborator  Participarea activă la lecții, se va 

înregistra frecvența la lecții. 

50% 

  Susținerea unui meci de box. 50% 

    

10.6. Standard minim de performanță 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

 

 

      Semnătura directorului de departament  


