
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 
1.2 Facultatea  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
1.3 Departamentul Kinetoterapie şi Motricitate Specială 
1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială 
1.5 Ciclul de studii Licenţă  - FR 
1.6 Programul de studii / Calificarea Educaţie Fizică şi Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Management şi legislaţie în educaţie fizică şi sport 
2.2 Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Adrian Nagel 
2.3 Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Adrian Nagel 
2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări  
2.5 Anul de studiu III  2.6 Semestrul V 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Ob 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore de curs 2 seminar 1 laborator  
3.2 Număr ore pe semestru 42 din care ore de curs 28 seminar 14 laborator  

3.3 Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  28 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  28 
Tutoriat   14 
Examinări   3 
Alte activităţi: prezentare un referat, teme de casa (proiect, plan de organizare evenimente 
sportive) 

 10 

3.4 Total ore studiu individual 108  
3.5 Total ore pe semestru 153  
3.6 Numărul de credite 4  
 

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului •  

5.2 de desfăşurare a seminarului •  

5.3 de desfăşurare a laboratorului •  

 
 
 
 
 
 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea managerială în domeniul Educaţie fizică, Kinetoterapie şi activităţilor sportive şi 
planificarea activităţilor specifice domeniului 

• Organizarea evenimentelor şi activităţiilor de  Educaţie fizică şi sportivă, Sport şi performanţă 
motrică, Kinetoterapie şi motricitate specială 

• Capacitatea de a coordona şi motiva activitatea desfăşurată de practicipanţii în cadrul activităţilor de 
educaţie fizică şi sport, pe grupe de vârstă 

• Evaluarea după criteri managerial a activităţii organizaţiilor sportive şi din sistemul educaţional 
conform obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive 

• Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului 
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e • Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 

de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 
profesională 

• Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor sportive 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu conceptul de 

management în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport, oferindu-
le o combinaţie de cunoştinţe şi priceperi în legătură cu planificarea, 
organizarea, conducerea, controlul, bugetarea, leading-ul şi evaluarea în 
contextul interior al unei organizaţii or departament a cărui principală 
activitate sau serviciu este legat de sport şi/sau activităţi fizice. 

7.2 Obiectivele specifice • Oferă studenţilor deprinderea de a folosi instrumente de planificare, 
organizare, conducere şi evaluare specifice managementului 
activităţiilor de educaţie fizică şi sport, managementului resurselor 
umane şi aspecte legislative referitoare   la domeniul educaţiei fizice şi 
sportului.  

 
8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Prezentarea disciplinei şi temelor de studiu Prelegere  
Introducere în teoria organizatorică Prelegere   
Management – noţiuni fundamentale Prelegere interactivă  
Definirea sportului şi managementului activităţilor 
sportive 

Prelegere  

Componente ale muncii manageriale Prelegere  
Planificarea şi managementul programelor Prelegere  
Managementul resurselor umane Prelegere  
Managementul voluntarilor Prelegere  
Specificitatea managementului sportiv Prelegere interactiv  
Organizare evenimentelor sportive Prelegere Studiu de caz  
Aspecte privind managementul financiar în cadrul EFS Prelegere  
Managementul bazelor sportive. Aprovizionarea Prelegere studiu de caz  
Legislaţia în domeniul educaţiei fizice şi sportului Prelegere  
Recapitularea materiei studiate   

Bibliografie 
 



Donovan, K., Conducerea Organizaţiilor Sportive-B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului, 
Bucureşti, 1995 
Ionescu, Gh. Gh.; Ionescu, E.; Toma, A.; Ionescu, A.L, Management general – Funcţiile managementului – 
Editura MIRADOR, Arad, 1997 
Mull, R.; Bayless, K.G.; Ross, C.M.; Jamieson, L.M, Recreational Sport Management – third edition, Human 
Kinetics, 1997 
Parks, J; Zanger, B.R.K; Quarterman, J, Contemporary Sport Management – Human Kinetics, 1998 
Schwarz, P., Managementul Organizaţiilor f ără scop lucrative – B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele 
Sportului, Bucureşti, 1999 
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2003 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Introducere în teoria organizatorică 
Definire, tipuri, caracteristici, organizaţia sportivă, 
structura, design, teoria organizatorică, modalităţi de 
studiu. 

Interactiv  
pe grupe de lucru 

 

Management – noţiuni fundamentale 
Etimologia, definirea, scurt istoric, procesele, relaţiile de 
management, funcţiile 

Discuţii   

Componente ale muncii manageriale 
Puterea, autoritatea, liderul, rolurile manageriale. 

Simulare   

Planificarea şi managementul programelor 
Planificarea, planificarea strategică, operaţională, alte 
tipuri de planuri, obţinerea sprijinului în favoarea planului, 
evaluarea programului. 

Aplicaţie practică 
simulare licitaţie de 
programe 

 

Managementul resurselor umane 
Cultura organizaţională, structuri organizatorice, 
recrutarea, evaluarea resurselor umane 

Simulare proces de 
angajare 

 

Organizare evenimentelor sportive. Studiu de caz şi aplicţie 
practică 

 

Legislaţia în domeniul educaţiei fizice şi sportului 
Organizarea, funcţionarea activitaţilor sportive din 
România, Legea nr. 69/2000,  

Dezbateri  

Bibliografie 
Donovan, K., Conducerea Organizaţiilor Sportive-B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului, 
Bucureşti, 1995 
Ionescu, Gh. Gh.; Ionescu, E.; Toma, A.; Ionescu, A.L, Management general – Funcţiile managementului – 
Editura MIRADOR, Arad, 1997 
Mull, R.; Bayless, K.G.; Ross, C.M.; Jamieson, L.M, Recreational Sport Management – third edition, Human 
Kinetics, 1997 
Parks, J; Zanger, B.R.K; Quarterman, J, Contemporary Sport Management – Human Kinetics, 1998 
Schwarz, P., Managementul Organizaţiilor f ără scop lucrative – B.I. Centrul de Cercetări pentru Problemele 
Sportului, Bucureşti, 1999 
Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2003 
 
 
8.3 Laborator 
 
 

 



 
 
 

9.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
9.1 Curs Activitate la 

 
9.2 Seminar  Prezentare referat

Teme de casă
9.3 Laborator / lucrări  

 
9.4 Standard minim de performanţă 

• înţelegerea structurii organiza
• însuşirea unui sistem de cunoş
• cunoaşterea componentelor selec
• cunoaşterea unor aspecte privind legisla

 
IMPORTANT: CURSURILE NU SUNT OBLIGATORII LA FRECVENTA REDUSA!

 

 
Data completării  Semn
1.09.2016 
 
 
 
     
 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Activitate la curs scris 

 
Prezentare referat  
Teme de casă   

  
  

 
elegerea structurii organizaţilor sportive şi a modului de funcţionare al acestora;

cunoştinţe teoretice despre managementul sportiv; 
terea componentelor selecţiei de personal 
terea unor aspecte privind legislaţia specifică activităţilor sportive în ţara noastr

IMPORTANT: CURSURILE NU SUNT OBLIGATORII LA FRECVENTA REDUSA!

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 Semnătura directorului de departament 

10.3 Pondere din nota finală 
60% 

 
40% 

ionare al acestora; 

ilor sportive în ţara noastră 

IMPORTANT: CURSURILE NU SUNT OBLIGATORII LA FRECVENTA REDUSA! 

tura titularului de seminar  

tura directorului de departament  


