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FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

1.3 Departamentul EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 

1.4 Domeniul de studii EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENTA - FR 

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 Denumire disciplina JOGGING 

2.2 Titular activităţi de curs  

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lector  dr. Puta Tiberiu 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Vp 2.8 Regimul disciplinei Op. 

  
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână   2 din care ore curs   seminar laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru  28 din care ore curs   seminar laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

teren 

 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

Tutoriat   8 

Examinări   5 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  14 

3.5 Total ore pe semestru 1  81 

3.6 Numărul de credite  3 

 

                                                           
1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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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 •  

5.2 de desfăşurare a seminarului •  

5.3 de desfăşurare a laboratorului • In aer liber ( stadion, teren variat ) 

•          Prezență obligatorie conform regulamentului universitar și a 

scutirilor de frecvență 

•          Telefoanele trebuie puse pe modul silențios 

•          Nu este permisă întârzierea la lecţie 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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C. 1- Aprofundarea şi înţelegerea tehnicii de executie a pasului alergator de semi fond si fond 

C. 2- Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor metode de dezvoltare si antrenare a andurantei 

C. 3- Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de invatare a tehnicii de alergare  

C. 4-  Explicarea notiunilor de echilibru, sprijin biped, contact cu solul, fuleu, ritm, tempou, frecventa 

cardiaca, eford aerob, efort anaerob, pragul aerob/ anaerob 

C. 5- Capacitatea de evaluare a progresului inregistart 

C. 6-  Capacitatea de evaluare a aplicatibilitatii mijloacelor invatate la aceasta disciplina in activitatile 

curriculare si extracurriculare ale elevilor 

C.7-  Cunostinte despre echipamentul de alergare (incaltari, vestimentar, pulsmetru) si in functie de 

sezon 

C.8-  Cunostinte despre nutritia necesara alergatorului de lunga durata 
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 C.T.1- Cunostinte despre jogging şi despre beneficiile aestuia. 

C.T.2- Obişnuinta petrecerii timpului liber prin jogging. 

C.T.3- Obişnuinta practicarii joggingul ca activitate outdoor. 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
•    Lucrările practice au  menirea de a completa activitatea practico-metodică cu date 

concrete despre jogging, despre importanţa acestuia în activitatea sportivă oricare ar 

fi aceasta. 

• Deprinderea de a practica această activităte sportivă independent. 

• Deprinderea de a explica şi demonstra tehnica de execuţie a pasului 

alergător de semifond şi adaptarea acestuia topografiei suprafeţei de alergare.   
7.2 Obiectivele 

specifice 

O.c.1-Să descrie elementele tehnice ale joggingului ca activitate de timp liber; 

O.ap.1- Să identifice importanța practicării joggingului; 
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O.at .2- Să argumenteze importanța practicării joggingului la toate categoriile de 

populație; 

O.c. 2 - Să prezinte beneficiile practicării joggingului asupra organismului; 

O.ap.2- Să identifice factorii care influențează dezvoltarea rezistenţei prin practicarea 

joggingului 

O.at.2- Să argumenteze importanța  dezvoltării armonioase a organismului prin 

practicarea joggingului ; 

O.c.3- Să descrie caracteristicile  fiziologice ale efortului în jogging; 

O.ap.3- Să identifice importanța aplicării metodelor de dezvoltare a rezistenţei; 

O.at.3- Să argumenteze importanța practicării unei tehnici corecte a schiului alpin 

pentru comunitate sau societate; 

O.c.4- Să descrie elementele specifice ale practicării joggingului (echipament, ceas-

cronometru); 

O.ap.4- Să identifice cele mai eficiente mijloace de dezvoltare a rezistenţei; 

O.at.4- Să argumenteze influențele practicării joggingului asupra randamentului in 

activităţiile cotidiene; 

O.c.5- Să explice rolul profilactic al exerciţiilor de dezvoltarea fizică armonioasă 

necesare in practicarea joggingului; 

O.ap.5- Să optimizeze mijloacele de dezvoltare a forţei segmentare, în special a 

centurii abdominale şi lombare, dar şi a trenului inferior; 

O.at.5- Să manifeste interes pentru formare simţului estetic al mişcării; 

O.c.6-  - Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică şi independentă 

a exerciţiilor joggingului în scop igienic şi reconfortant; 

O.ap.6- Să demonstreze şi să explice tehnica pasului alergător de semifond; 

O.at.6- Să manifeste perseverență în depășirea unor situații problemă. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Bibliografie 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

8.3 Laborator    

Scoala alergarii: alergare cu genunchii 

ridicati (variante). 

Metoda eforului continuu si uniform 

(volum mediu de lucru). 

Stretching.(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: alergare cu joc de 

glezne (variante). 

Metoda eforului continuu si uniform 

(volum mare de lucru) 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: alergare cu joc de 

glezne (variante). 

Metoda efortului continuu si variat 

(volum mediu de lucru) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 
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Stretching. .(2 ore)  folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: pasul saltat (variante). 

Metoda efortului continuu si variat 

(volum ma Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire re de lucru) 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: pasul sarit (variante). 

Metoda lucrului continuu cu tempo 

variat impus. 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii : alergare cu pendularea 

gambei inspre inainte. 

Metoda lucrului continuu cu tempo 

variat impus. 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: alergare cu pendularea 

gambei pe coapsa. 

Metoda efortului continuu cu cresterea 

intensitatii in trepte 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Scoala alergarii: corelarea respiratiei cu 

pasii de alergare. 

Metoda efortului continuu cu cresterea 

intensitatii in trepte 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Metoda intervalelor. 

Conditia fizica in jogging. 

Stretching. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Metoda intervalelor. 

Conditia fizica in jogging. 

Stretching. .(3 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Metoda Fartlek. 

Conditia fizica in jogging. 

Tehnici de relaxare mentala- 

antrenamentul autogen. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Metoda Fartlek. 

Conditia fizica in jogging. 

Tehnici de relaxare mentala-

antrenamentul autogen. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 
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Metoda Fartlek in teren variat. 

Conditia fizica in jogging. 

Tehnici de relaxare mentala-

antrenamentul autogen. .(2 ore) 

Demonstratia 

Explicatia. 

Repetitia. 

Invatarea prin descoperire. 

Studenții conduc momentul de 

influențare selectivă a aparatului 

locomotor. 

Se lucrează frontal şi individual 

folosind comanda şi autocomanda. 

Testul Cooper .(1 oră) Evaluare finala  

Bibliografie 

Dagny Scott Barrios, (2007), Complete Book of Women’s Running, Kindle Edition. 

Noakes, Tim, (2002), Lore of running,  

Huston Brad, (2008), Run faster from 5k to marathon: how to be your own best coach, kindle Editions. 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

• Conținuturile disciplinei sunt abordate în manieră inter-, intra-, trans- și/sau  multidisciplinară astfel 

încât să stimuleze inițiativa, independența în gândire, analiza critică și  gândirea creativă, care stau la 

baza formării la studenți a competențelor necesare cercetării științifice în domeniu, a   competențelor 

profesionale și transversale necesare absolvenților pentru rezolvarea eficientă și creativă a problemelor 

și a situațiilor noi de muncă; 

• Studenții vor dobândi deprinderi și abilități de folosire eficientă și corectă a teoriilor din atletism precum 

și a tehnicii specifice acestui sport, având capacitatea de a utiliza alergarea de durată ca sport de masă. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

10.3 

Laborator 

/lucrari 

O.c.3, O.ap.3, O.at.3, O.c.4, O.ap.4, 

O.at.4,O.c.5, O.ap.5, O.at,5. 

Evaluare pe parcurs Notă de la 1 la 10 (50%) 

 Evaluare finala Notă de la 1 la 10 (50%) 

10.4 Standard minim de performanţă 

         Nota finală madia notelor de la evaluarea pe parcurs cu cea de la evaluarea finală . Media trebuie să 

fie minim 5 pentru a îndeplinii condițiile de trecere.  

  

OBSERVAȚIE!  

        Evaluarea în sesiunea de restanțe și mările de notă se bazează pe același sistem de notare. Studentul 

va face dovada realizării sarcinilor din timpul semestrului. 

 

IMPORTANT: CURSURILE NU SUNT OBLIGATORII LA FRECVENTA REDUSA! 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

1.09.2017 

 

       

Semnătura directorului de departament 


