
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

1.3 Catedra Kinetoterapie şi motricitate specială 

1.4 Domeniul de studii Educaţie fizică şi sportivă 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Competenţe în amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Baniaş Petru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Baniaş Petru 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităţi 3 

3.7 Total ore studiu individual 20 

3.8 Total ore pe semestru 48 

3.9 Numărul de credite 2 

 

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/laboratorului   

 

 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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- Cunoaşterea caracteristicilor bazelor sportive 

- Cunoaşterea operaţiilor necesare amenajării bazelor sportive 

- Cunoaşterea noţiunilor despre funcţionarea bazelor sportive 

- Cunoaşterea regulilor generale de întreţinere a bazelor sportive 

- Cunoaşterea activităţii de planificare şi organizare a resurselor umane în bazele sportive 
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  Conştientizarea importanţei amenajării bazelor sportive 

 Conştientizarea importanţei întreţinerii bazelor sportive 

 Conştientizarea importanţei modului de exploatare a bazelor sportive 

 Capacitatea de a corela multitudinea de informaţii dobândite 

 Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi deprinderile dobândite în diferite situaţii 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor teoretice legate de amenajarea bazelor 

sportive 

 Dobândirea cunoştinţelor teoretice legate de întreţinerea bazelor 

sportive 

 Dobândirea cunoştinţelor teoretice legate de funcţionarea şi 

exploatarea bazelor sportive 

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a prezenta caracteristicile unei baze sportive 

 Capacitatea de a prezenta fazele de amenajare a unei baze sportive 

 Capacitatea de a prezenta criteriile de funcţionare şi exploatare a 

unei baze sportive 

 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Factori condiţionali pentru amenajarea şi 

întreţinerea bazelor sportive 

Prelegere participativă 2 ore 

Caracteristicile bazelor sportive Prelegere participativă 2 ore 

Elemente componente ale bazelor 

sportive 

Prelegere participativă 2 ore 

Fazele amenjării bazelor sportive Prelegere participativă 2 ore 

Crietrii pentru funcţionarea bazelor 

sportive 

Prelegere participativă 2 ore 

Planificarea resurselor umane Prelegere participativă 2 ore 

Operaţii de întreţinere a bazelor sportive Prelegere participativă 2 ore 



Bibliografie 
1. Adroniceanu A., Plumb I., Profiroiu A., Managementul serviciilor publice, Biblioteca digitală ASE, 

Bucureşti, http://www.ase.ro/Bib, 2005 
2. Baniaş P., Rolul şi importanţa bazelor sportive în pregătirea studenţilor, Simpozionul ştiinţific Mens 

Sana in Corpore Sano, Timişoara, 2004 
3. Baniaş P., Managementul unei baze sportive universitare montane multifuncţionale, Editura 

Universităţii de Vest, 2007 
4. Voicu S., Managementul sportului, Editura Mirton, Timişoara, 2005 
5. Voicu S., Management în educaţie fizică şi sport şcolar, 2002 
6. Ministerul tineretului şi Sportului, Administrarea şi gestionarea bazelor sportive, 1997 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Clasificarea construcţiilor sportive Prelegere participativă 2 ore 

Elemente componente ale bazelor sportive Prelegere participativă 2 ore 

Ciclul construcţiei sportive – studiu de caz Prelegere participativă 2 ore 

Criterii de funcţionare a bazelor sportive – 

studiu de caz 

Prelegere participativă 2 ore 

Operaţii de întreţinerea a bazelor sportive 

– studiu de caz 

Prelegere participativă 2 ore 

Operaţii necesare pentru organizarea unei 

manifestări sportive 

Prelegere participativă 2 ore 

Sarcinile managerului Prelegere participativă 2 ore 

Bibliografie 

1. Baniaş P., Rolul şi importanţa bazelor sportive în pregătirea studenţilor, Simpozionul ştiinţific Mens 
Sana in Corpore Sano, Timişoara, 2004 

2. Baniaş P., Managementul unei baze sportive universitare montane multifuncţionale, Editura 
Universităţii de Vest, 2007 

3. Voicu S., Managementul sportului, Editura Mirton, Timişoara, 2005 
4. Voicu S., Management în educaţie fizică şi sport şcolar, 2002 
5. Ministerul tineretului şi Sportului, Administrarea şi gestionarea bazelor sportive, 1997 
 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 

 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice legate de amenajarea şi 

întreţinerea bazelor sportive 

Examen scris 50% 

http://www.ase.ro/Bib


10.5 Seminar / 

laborator 

Studiu de caz privind întreţinerea şi 

administrarea bazelor sportive 

Colocviu oral 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Colocviu oral nota 5 

 Examen teoretic nota 5 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2013  

 

Data avizării în catedră/departament 

23.09.2013 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie 

1.3 Catedra Kinetoterapie 

1.4 Domeniul de studii Master 

1.5 Ciclul de studii 2 ani 

1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Administrarea şi managementul centrelor de recuperare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Domokos Martin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Domokos Martin  

2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrari  

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care de curs 1 seminar 1 laborator  

3.2 Număr ore pe semestru 14 din care de curs 7 seminar 7 laborator  

3.3 Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   4 

Examinări   2 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 50  

3.5 Total ore pe semestru 50  

3.6 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Management şi legislaţie în EFS 

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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 cunoaşterea diferitelor forme de cultură, care pot coexista în cadrul unei organizaţii, program; 

 definirea şi particularităţile  centrelor şi cabinetelor specializate în kinetoterapie; 

 înţelegerea unor aspecte privind eficacitatea şi eficienţa în centrelor de recuperare; 

 cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor  manageriale folosite în domeniul kitoterapiei; 

 cunoaştera procesului de recrutare şi angajare a personalului; 

 cunoaşterea unor noţiuni legate de: aprovizionare, întreţinerea şi controlul inventarului; 

 capacitatea de a interpreta şi explica un sistem de cunoştinţe teoretice despre organizarea şi 

administrarea cabinetelor de kinetoterapie; 

 recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor sisteme de organizare folosite în 

domeniul kinetoterapiei; 

 cunoaşterea componentelor selecţiei de personal; 

 redactarea fişei postului pentru un kinetoterapeut şi a unui anunţ pentru un post liber; 

 elaborarea şi implementarea planului de aprovizionare; 

 cunoaşterea unor noţiuni cu privire la amenajarea cabinetelor de kinetoterapie. 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care fundamentează administrarea şi 

managementul activităţilor specifice domeniului kinetoterapiei; 

 formarea capacităţii de a adapta metodele şi tehnicile generale ale managementului pentru 

situaţia specifică activităţilor de kinetoterapie; 

 manifestarea unei atitudini şi deontologi profesionale corespunzătoare cu privire la 

managementul aplicat în kinetoterapie; 

 dezvoltarea responsabilităţii în ceea ce priveşte modul de utilizare a pârghiilor aflate la 

dispoziţia managerul sau administratorul unui cabinet de kinetoterapie. 
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 Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe 

 Abilităţi de lucru în echipă 

 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă 

 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării,  

 Capacitatea de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;  

 Capacitatea  de empatie 

 Capacitatea de a asculta activ;  

 Capacitatea de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunţuri pentru a le face 

inteligibile;  

 Deschidere către învăţare, autonomie şi responsabilitate 

 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un 

comportament 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta studenţilor particularităţile  centrelor 

şi cabinetelor specializate în kinetoterapie, noţiuni care să ajute la 

înţelegerea unor aspecte privind eficacitatea şi eficienţa în centrelor de 

recuperare, cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor  manageriale folosite 

în domeniul kitoterapiei, cunoaştera procesului de recrutare şi angajare 

a personalului, cât şi aspecte privind amenajarea şi proiectarea 

centrelor şi cabinetelor de kinetoterapie. 

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a recunoaşte punctele forte şi slabe ale diferitelor 

sisteme de organizare folosite în domeniul kinetoterapiei, redactarea 

fişei postului pentru un kinetoterapeut capacitatea de a elaborarea şi 

implementa planul de aprovizionare, cât şi capacitatea de a amenaja un 

cabinet de kinetoterapie sau o sală de gimnastică medicală. 



8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Necesitatea kinetoterapiei în societatea românească. Managementul şi 

administrarea în domeniul kinetoterapiei. 

  

Aspecte ale organizării şi administrării în kinetoterapie. Importanţa 

organizării şi administrării. Calităţiile şi aptitudinile necesare unui bun 

administrator. 

  

Organizarea şi administrarea centrelor de recuperare. Managementul 

centrelor de recuperare în raport cu nivelul de activitate. Managementul 

proiectelor. 

  

Managementul resurselor umane - cultura organizaţională, structuri 

organizatorice, recrutarea resurselor umane, fişei postului pentru 

kinetoterapeut 

  

Amenajarea şi proiectarea cabinetelor de kinetoterapie, sălilor de 

gimnastică medicală 

  

Aprovizionare, întreţinerea şi controlul inventarului   

Prevederile legale privind funcţionarea activităţilor de kinetoterapie în 

România 

  

Armean P., Management sanitar. Noţiuni fundamentale de sănătate publică. Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Horine L. Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C. Brown Publishers, 
Dubuque, 1991 
Opincaru C. – Imbri E., Managementul calităţii serviciilor în unităţile sanitare Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Manolescu A., Managementul resurselor umane. Editura RAI, 1998 
Sharkey, B.J., Fitness and Health – fourth edition, Human Kinetics, 1997 
Shortell S.M. – Kaluzny A.D., Health care management – organization designe and behavior, Thomson Delmar 
Learning, 2006 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Conceperea unei structuri eficiente şi viabile în condiţiile actuale a 

unui cabinet de kinetoterapie 

  

Prezentarea de către studenţi a modului de organizare a diferite 

cabinete de kinetoterapie  
  

Analiza SOWT în activitatea de kinetoterapie   

Conceperea unui proiect în activitatea de kinetoterapie   

Efectuarea unui plan de recrutare de personal. Conceperea unei fişe a 

postului pentru un kinetoterapeut. Simularea unui proces de angajare. 
  

Concepera şi proiectarea de către studenţi a unui cabinet de 

kinetoterapie şi a organigramei 
  

Dezbateri privind normele de referinţă, normele de siguranţă, normele 

de igenă 
  

Bibliografie 

Armean P., Management sanitar. Noţiuni fundamentale de sănătate publică. Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Horine L. Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C. Brown Publishers, 
Dubuque, 1991 
Opincaru C. – Imbri E., Managementul calităţii serviciilor în unităţile sanitare Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Manolescu A., Managementul resurselor umane. Editura RAI, 1998 
Sharkey, B.J., Fitness and Health – fourth edition, Human Kinetics, 1997 
Shortell S.M. – Kaluzny A.D., Health care management – organization designe and behavior, Thomson Delmar 

Learning, 2006 



 

 

9.  Evaluare 

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

9.1 Curs Nivel de pregătire  40% 

   

9.2 Seminar  Prezentare  30% 

Referate  30% 

9.3 Laborator / lucrari    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

 Nota 5 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titularului curs (Semnatura) 

Lect. dr. Domokos Martin 

 
 

Data avizării în departament 

23.09.2013 

Director departament (Semnatura) 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie 

1.3 Catedra Kinetoterapie 

1.4 Domeniul de studii Master 

1.5 Ciclul de studii 2 ani 

1.6 Programul de studii / Calificarea Recuperare fizica si kinetopofilaxie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Administrarea şi managementul centrelor de recuperare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Domokos Martin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Domokos Martin  

2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrari  

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care de curs 1 seminar 1 laborator  

3.2 Număr ore pe semestru 14 din care de curs 7 seminar 7 laborator  

3.3 Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   4 

Examinări   2 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 50  

3.5 Total ore pe semestru 50  

3.6 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Management şi legislaţie în EFS 

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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 cunoaşterea diferitelor forme de cultură, care pot coexista în cadrul unei organizaţii, program; 

 definirea şi particularităţile  centrelor şi cabinetelor specializate în kinetoterapie; 

 înţelegerea unor aspecte privind eficacitatea şi eficienţa în centrelor de recuperare; 

 cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor  manageriale folosite în domeniul kitoterapiei; 

 cunoaştera procesului de recrutare şi angajare a personalului; 

 cunoaşterea unor noţiuni legate de: aprovizionare, întreţinerea şi controlul inventarului; 

 capacitatea de a interpreta şi explica un sistem de cunoştinţe teoretice despre organizarea şi 

administrarea cabinetelor de kinetoterapie; 

 recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor sisteme de organizare folosite în 

domeniul kinetoterapiei; 

 cunoaşterea componentelor selecţiei de personal; 

 redactarea fişei postului pentru un kinetoterapeut şi a unui anunţ pentru un post liber; 

 elaborarea şi implementarea planului de aprovizionare; 

 cunoaşterea unor noţiuni cu privire la amenajarea cabinetelor de kinetoterapie. 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care fundamentează administrarea şi 

managementul activităţilor specifice domeniului kinetoterapiei; 

 formarea capacităţii de a adapta metodele şi tehnicile generale ale managementului pentru 

situaţia specifică activităţilor de kinetoterapie; 

 manifestarea unei atitudini şi deontologi profesionale corespunzătoare cu privire la 

managementul aplicat în kinetoterapie; 

 dezvoltarea responsabilităţii în ceea ce priveşte modul de utilizare a pârghiilor aflate la 

dispoziţia managerul sau administratorul unui cabinet de kinetoterapie. 
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 Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe 

 Abilităţi de lucru în echipă 

 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă 

 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării,  

 Capacitatea de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;  

 Capacitatea  de empatie 

 Capacitatea de a asculta activ;  

 Capacitatea de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunţuri pentru a le face 

inteligibile;  

 Deschidere către învăţare, autonomie şi responsabilitate 

 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un 

comportament 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta studenţilor particularităţile  centrelor 

şi cabinetelor specializate în kinetoterapie, noţiuni care să ajute la 

înţelegerea unor aspecte privind eficacitatea şi eficienţa în centrelor de 

recuperare, cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor  manageriale folosite 

în domeniul kitoterapiei, cunoaştera procesului de recrutare şi angajare 

a personalului, cât şi aspecte privind amenajarea şi proiectarea 

centrelor şi cabinetelor de kinetoterapie. 

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a recunoaşte punctele forte şi slabe ale diferitelor 

sisteme de organizare folosite în domeniul kinetoterapiei, redactarea 

fişei postului pentru un kinetoterapeut capacitatea de a elaborarea şi 

implementa planul de aprovizionare, cât şi capacitatea de a amenaja un 

cabinet de kinetoterapie sau o sală de gimnastică medicală. 



8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Necesitatea kinetoterapiei în societatea românească. Managementul şi 

administrarea în domeniul kinetoterapiei. 

  

Aspecte ale organizării şi administrării în kinetoterapie. Importanţa 

organizării şi administrării. Calităţiile şi aptitudinile necesare unui bun 

administrator. 

  

Organizarea şi administrarea centrelor de recuperare. Managementul 

centrelor de recuperare în raport cu nivelul de activitate. Managementul 

proiectelor. 

  

Managementul resurselor umane - cultura organizaţională, structuri 

organizatorice, recrutarea resurselor umane, fişei postului pentru 

kinetoterapeut 

  

Amenajarea şi proiectarea cabinetelor de kinetoterapie, sălilor de 

gimnastică medicală 

  

Aprovizionare, întreţinerea şi controlul inventarului   

Prevederile legale privind funcţionarea activităţilor de kinetoterapie în 

România 

  

Armean P., Management sanitar. Noţiuni fundamentale de sănătate publică. Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Horine L. Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C. Brown Publishers, 
Dubuque, 1991 
Opincaru C. – Imbri E., Managementul calităţii serviciilor în unităţile sanitare Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Manolescu A., Managementul resurselor umane. Editura RAI, 1998 
Sharkey, B.J., Fitness and Health – fourth edition, Human Kinetics, 1997 
Shortell S.M. – Kaluzny A.D., Health care management – organization designe and behavior, Thomson Delmar 
Learning, 2006 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Conceperea unei structuri eficiente şi viabile în condiţiile actuale a 

unui cabinet de kinetoterapie 

  

Prezentarea de către studenţi a modului de organizare a diferite 

cabinete de kinetoterapie  
  

Analiza SOWT în activitatea de kinetoterapie   

Conceperea unui proiect în activitatea de kinetoterapie   

Efectuarea unui plan de recrutare de personal. Conceperea unei fişe a 

postului pentru un kinetoterapeut. Simularea unui proces de angajare. 
  

Concepera şi proiectarea de către studenţi a unui cabinet de 

kinetoterapie şi a organigramei 
  

Dezbateri privind normele de referinţă, normele de siguranţă, normele 

de igenă 
  

Bibliografie 

Armean P., Management sanitar. Noţiuni fundamentale de sănătate publică. Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Horine L. Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C. Brown Publishers, 
Dubuque, 1991 
Opincaru C. – Imbri E., Managementul calităţii serviciilor în unităţile sanitare Editura C.N.I. Coresi, Bucureşti, 
2004 
Manolescu A., Managementul resurselor umane. Editura RAI, 1998 
Sharkey, B.J., Fitness and Health – fourth edition, Human Kinetics, 1997 
Shortell S.M. – Kaluzny A.D., Health care management – organization designe and behavior, Thomson Delmar 

Learning, 2006 



 

8.3 Laborator 

 

 

9.  Evaluare 

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

9.1 Curs Nivel de pregătire  40% 

   

9.2 Seminar  Prezentare  30% 

Referate  30% 

9.3 Laborator    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

 Nota 5 

 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titularului curs (Semnatura) 

Lect. dr. Domokos Martin 

 
 

 

Data avizării în departament 

23.09.2013 

Director departament (Semnatura) 

 

 

 

 

 



 

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 Educaţie Fizică şi Sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sportivă 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii / Calificarea Managementul activităţiilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sport  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Finanţarea Activităţilor Sportive 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 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 4 din care ore curs 2 seminar 2 laborator  

3.2 Număr ore pe semestru 56 din care ore curs 28 seminar 28 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  14 

Tutoriat   14 

Examinări   3 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 70  

3.5 Total ore pe semestru 143  

3.6 Numărul de credite 8  

 

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 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si
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n

al
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 Cunoaşterea noţiunilor de bază şi particularităţilor finanţării în domeniul EFS 

 Cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor  de planificare financiară în activităţile sportive 

 Dezvoltarea cunoştinţelor studenţilor în teoria şi practica financiară la nivelul societăţilor cu 

caracter sportiv (la nivel microeconomic) 

 Înţelegerea principiilor care stau la baza conceperii unui plan de afaceri 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an
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  formarea capacităţii de a adapta metodele şi tehnicile generale de finanţare pentru situaţia 

specifică activităţilor sportive 

 dezvoltarea responsabilităţii în ceea ce priveşte modul de utilizare a pârghiilor aflate la 

dispoziţia managerului sportiv 

 manifestarea unei atitudini corespunzătoare cu privire la aspecte privind finanţare în EFS 

 

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 producţie sau serviciu este legat de sport şi/sau 

activităţi fizice. 

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a recunoaşte aspectelor forte şi slabe ale diferitelor 

tipuri de bugete folosite în planificarea financiară, conceperea şi 

redactarea unui plan de afaceri şi a unui dosar de sponsorizare. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Finanţarea organizaţiilor sportive   

Conceptele Financiare de Baza   

Sursele de finanţare a societăţilor sportive.   

Modalităţile de finanţare activităţilor sportive   

Finanţarea activităţilor sportive în cadrul 

organizaţiilor nonprofit în România 

  

Finanţarea activităţilor sportive desfăşurate în cadrul 

cluburilor sportive organizate ca societăţi comerciale 

  

Planificarea financiară şi instrumentele de gestiune 

financiară previzională în cadrul cluburilor sportive 

  

Planul de afaceri   

Dosarul de sponsorizare    

Structura, dimensionarea şi costul capitalului necesar 

activităţilor sportive 

  

Costurile şi analiza costurilor   

Rapoartele financiare. Exprimarea situaţiei financiare 

a societăţii prin rapoarte. Necesitatea şi importanţa 

rapoartelor. Rapoartele de structură financiară. 

  

Gestiunea trezoreriei. Organizarea şi funcţiile   



serviciului trezoreriei firmei. Sarcinile trezoreriei. 

Previzionarea fluxurilor de trezorerie. Previzionarea 

disponibilităţilor băneşti. 

Recapitularea materiei studiate    

Bibliografie 

Andreff, W., Szymanski S., Handbook on the economics of sports, Elgar Pub., 2007 

Cristea H., Talpoş I., Corduneanu Carmen, Labuneţ Aurora, Pirtea M., Gestiunea financiara a societatilor 

comerciale, Ed. Mirton, Timişoara, 2002 

Fried G., Shapiro J. S., DeSchriver D. T., Sport Finance, Human Kinetics, 2003 

Horine L., Administration of physical education and sport program (ed. a 4-a), Boston: WCB/McGraw-Hill, 

1999 

Pirtea M., Managementul trezoreriei întreprinderii, Ed. Mirton, Timişoara, 2003 

Stutely R., Planul de Afaceri Perfect, Ed. ARC., 2001 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Funcţiile şi rolul finanţelor în cadrul organizaţilor 

sportive 

  

Sursele de finanţare a societăţilor sportive. Formarea 

capitalului şi a fondurilor societăţilor. Modalităţi de 

procurare a capitalului.. Tipuri de fonduri: sursele de 

constituire şi destinaţia lor.    

  

Fondul de Rulment şi Necesarul de Fond de Rulment   

Finanţarea necesităţilor de active circulante materiale  

şi  acreanţelor 

  

Echilibrul financiar al societăţilor sportive   

Planificarea financiară şi instrumentele de gestiune 

financiară previzională în cadrul cluburilor sportive 

  

Bugetul – instrument de planificare financiară   

Planul de afaceri   

Dosarul de sponsorizare   

Structura financiară   

Costul capitalului   

Rapoartele financiare   

Gestiunea trezoreriei   

Dezbateri privind situaţia actuală şi viitorul finanţării 

activtăţilor sportive 

  

Bibliografie 

Andreff, W., Szymanski S., Handbook on the economics of sports, Elgar Pub., 2007 

Cristea H., Talpoş I., Corduneanu Carmen, Labuneţ Aurora, Pirtea M., Gestiunea financiara a societatilor 

comerciale, Ed. Mirton, Timişoara, 2002 

Fried G., Shapiro J. S., DeSchriver D. T., Sport Finance, Human Kinetics, 2003 

Horine L., Administration of physical education and sport program (ed. a 4-a), Boston: WCB/McGraw-Hill, 

1999 

Pirtea M., Managementul trezoreriei întreprinderii, Ed. Mirton, Timişoara, 2003 

Stutely R., Planul de Afaceri Perfect, Ed. ARC., 2001 

 

 

8.3 Laborator 

 

 



 

9.  Evaluare 

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

9.1 Curs  Scris  60% 

   

9.2 Seminar   Referate  20% 

 Implicare  20% 

9.3 Laborator / lucrări    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

  

 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titular curs (Semnătura): 

Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

 

 

Data avizării în departament 

23.09.2013 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

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 Educaţie Fizică şi Sport 

1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sport 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Managementul activităţilorsi organizaţiilor sportive 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Managementul organizării şi administrarea bazelor sportive 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Univ. Dr. Voicu Sorinel 

2.3 Titular activităţi de seminar Prof. Univ. Dr. Voicu Sorinel 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1e 2.7 Tipul de evaluare ex 2.8 Regimul disciplinei Obl 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar 2 laborator  

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar 28 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  2 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  2 

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi……………………………………  2 

3.4 Total ore studiu individual 8  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 112  

3.6 Numărul de credite 7  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Management şi legislaţie în educaţie fizică şi sport 

4.2 de competenţe   

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

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



5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 

 Proiectarea manageriala in administrarea bazelor sportive 

 Organizarea activitatilor in cadrul bazelor sportive 

 Coordonarea activitatilor sportive 

 Evaluarea activitatilor si administrarea bazelor sportive 

 Cunoasterea unor notiuni legate de aprovizionare, intretinere si controlul inventarului 

 Cunoasterea procesului de recrutare a personalului 

 Cunoasterea componentelor selectiei de personal 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an
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  Desfasurarea activitatilor in cadrul bazelor sportive neconforme standardului 

 Recunoasterea aspectelor forte si slabe ale diferitelor sisteme de organizare 

 Cunoasterea cadrului legal din domeniul educatiei fizice si sportului 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Analiza activitatilor desfasurate in cadrul bazelor sportive si 

administrarea lor 

 Prezentarea si insusirea notiunii de baza sportiva, administrarea 

bazei sportive, diferitele forme de cultura care pot coexista in 

cadrul unei organizatii, program sportiv 

 Aspecte privind managementul resurselor umane 

7.2 Obiectivele specifice  Organizarea si desfasurarea activitatilor sportive in incinta bazelor 

sportive 

 Aspecte privind aprovizionarea, intretinerea si controlul 

inventarului 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Prezentarea disciplinei si organizarea 

activitatii 

Prelegere  2 ore 

Teoria organizatorica a organizatiilor 

sportive. Structura si dimensiunile unei 

organizatii sportive. Configuratia 

organizatiei sportive. Eficacitatea 

organizatiilor sportive. 

Prelegere 2 ore 

Managementul organizatiilro sportive Prelegere 2 ore 

Importanta administrarii si organizarii in 

educatie fizica si sport2 ore 

Prelegere 2 ore 

Instalatiile sportive, clasificarea bazelor 

sportive, sistemele tehnice, sisteme de 

reducere a consumurilor 

Prelegere 2 ore 

Aprovizionarea, intretinerea, inventarierea Prelegere 2 ore 



si depozitarea echipamentelor sportive 

Metode de conducere in managementul 

activitatilor sportive 

Prelegere 2 ore 

Managerul organizatiei sportive Prelegere 2 ore 

Relatii umane si de personal in cadrul 

organizatiilor sportive. Cultura 

organizationala. resurse umane in educatie 

fizica si sport. Stresul 

Prelegere 2 ore 

Managementul conflictelor intre sportivii 

echipei 

Prelegere 2 ore 

Organizarea evenimentelor sportive Prelegere 2 ore 

Managementul riscului in sport Prelegere 2 ore 

Organizarea si evaluarea activitatilor 

sportive 

Prelegere 2 ore 

Aspecte legale privind administrarea si 

functionarea bazelor sportive 

Prelegere 2 ore 

Bibliografie 

Donovan K, 1995, Conducerea organizatiilor sportive, BI, Centrul de cercetari pentru problemele sportului, 

Bucuresti 

Horine L., 1991, Administration of physical education and sport program, brown Publisher, Dubuque. 

Mathis R., Jakson J., 1994, Human Resource Management, West Publishing Company. 

Mull R., Bayless KG, Ross CM., Jamieson LM., 1997, Recreational Sport management, Human Kinetics 

Parks J., Zanger B., Quarterman J., 1998, Contemporary Sport Management, Human Kinetics 

Ray R., 1997, Managementul activitatilor sportive, BI, Centurl de cercetari pentru problemele sportului, 

Bucuresti. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Conceperea de catre studenti a unei baze 

sportive cu dotarile necesare 

Interactiv 2 ore 

Dezbateri despre notiunile teoretice de 

administrare 

Interactiv 2 ore 

Conceperea de catre studenti a unei 

structuri organizatorice pentru o baza 

sportiva 

Interactiv 2 ore 

Metodele de management Interactiv  2 ore 

Alegerea de catre studenti a unei metode 

de conducere adecvata unei baze sportive 

in functie de ramura de sport 

Interactiv 2 ore 

Conceperea de catre studenti a unei 

organigrame 

Interactiv 2 ore 

Efectuarea unui plan de recrutare de 

personal 

Interactiv 2 ore 

Conceperea unei fise a postului pentru un 

antrenor. Simularea unui proces de 

angajare 

Interactiv 2 ore 

Program pentru sportul pentru toti Interactiv 2 ore 

Conceperea unui plan de organizare a 

unui eveniment sportiv 

Interactiv 2 ore 

Conceperea unui plan de intretinere a unei 

baze sportive 

Interactiv 2 ore 

Simularea unui proces de aprovizionare Interactiv 2 ore 

Proiectarea unui complex sportiv Interactiv 2 ore 

Prevederile legale privind educatia fizica 

si sportul in Romania. Dezbateri privind 

legislatia in vigoare. 

Interactiv 2 ore 



8.3 Laborator    

   

   

   

Bibliografie 

Donovan K, 1995, Conducerea organizatiilor sportive, BI, Centrul de cercetari pentru problemele sportului, 

Bucuresti 

Horine L., 1991, Administration of physical education and sport program, brown Publisher, Dubuque. 

Mathis R., Jakson J., 1994, Human Resource Management, West Publishing Company. 

Mull R., Bayless KG, Ross CM., Jamieson LM., 1997, Recreational Sport management, Human Kinetics 

Parks J., Zanger B., Quarterman J., 1998, Contemporary Sport Management, Human Kinetics 

Ray R., 1997, Managementul activitatilor sportive, BI, Centurl de cercetari pentru problemele sportului, 

Bucuresti. 

 

 

9.  Evaluare 

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

9.1 Curs 
Examen  Scris  70% 

   

9.2 Seminar 
Participare activă Interactiv 30 % 

   

9.3 Laborator/lucrari    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

-conceperea unui plan de baza sportiva multifunctionala dotata cu echipamentul necesar 

 

 

 

 

Data completării: 

12.09.2013 

 

Titular curs (Semnătura): 

 

Data avizării în departament 

23.09.2013 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie 

1.3 Catedra Kinetoterapie 

1.4 Domeniul de studii Master 

1.5 Ciclul de studii 2 ani 

1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing şi finanţare în kinetoterapie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Domokos Martin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Domokos Martin  

2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrari  

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care de curs 1 seminar 1 laborator  

3.2 Număr ore pe semestru 14 din care de curs 7 seminar 7 laborator  

3.3 Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   4 

Examinări   2 

Alte activităţi……………………………………   

3.7 Total ore studiu individual 50  

3.8 Total ore pe semestru 50  

3.9 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Administrarea şi managementul centrelor de recuperare 

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 

C
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 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre marketing şi finanţare; 

 cunoaşterea aspectelor specifice marketingului şi finanţării în kinetoterapie; 

 înţelegerea structurii pieţei şi a modului de funcţionare a acesteia în domeniul kinetoterapiei; 

 cunoaşterea componentelor diferitelor modele de marketing; 

 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre produsul, strategii de preţuri, promovarea 

în kinetoterapie; 

 însuşire unui sistem de cunoştinţe teoretice privind planul de afaceri, strângerea de fonduri, 

sponsorizarea; 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care fundamentează un program de marketing; 

 înţelegerea principiilor care stau la baza conceperii unui plan de afaceri; 

 înţelegerea principiilor evaluării eficente a programelor de marketing; 

 cunoaşterea diferitelor forme de strângere de fonduri; 

 recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor politici de produs, de preţ, de distribuţie; 

 cunoaştera procesului de marketing în kinetoterapie; 

 cunoaşterea unor noţiuni legate de luarea decizilor în marketing şi finanţare; 

 cunoaşterea elementelor de evaluare în marketing şi finanţare în domeniul kinetoterapiei; 

 familiarizarea cu legislaţia specifică, înţelegerea aspectelor financiare legate de kinetoterapie. 

C
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 Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe 

 Abilităţi de lucru în echipă 

 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă 

 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării,  

 Capacitatea de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;  

 Capacitatea  de empatie 

 Capacitatea de a asculta activ;  

 Capacitatea de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunţuri pentru a le face 

inteligibile;  

 Deschidere către învăţare, autonomie şi responsabilitate 

 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un 

comportament 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 
 Cursul are menirea de a oferi studenţilor informaţii privind cunoaşterea aspectelor 

specifice marketingului şi finanţării în kinetoterapie, înţelegerea structurii pieţei şi a 

modului de funcţionare a acesteia în domeniul kinetoterapiei, însuşirea unui sistem de 

cunoştinţe teoretice despre produsul, strategii de preţuri, promovarea în kinetoterapie, 

însuşire unui sistem de cunoştinţe teoretice privind planul de afaceri, strângerea de 

fonduri, sponsorizarea. 

7.2 Obiectivele 

specifice 
 Deprinderea de a înţelege principiile care fundamentează un program de marketing 

conceperea unui plan de afaceri, înţelegerea principiilor evaluării eficente a 

programelor de marketing, implementarea şi conducerea unor campanii de strângere 

de fonduri, cât şi recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor politici de 

produs, de preţ, de distribuţie; 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Marketing – noţiuni fundamentale, definire, funcţii.    

Marketingul în kinetoterapiei. Piaţa în kinetoterapiei şi segmentarea 

acesteia 

  

Produsul în kinetoterapie. Strategii de preţuri. Promovarea.   

Marketingul – etape de lucru, obiective. Evaluare în marketing   



Finanţarea în kinetoterapie   

Planul de afaceri   

Strângerea de fonduri – foundraising. Sponsorizare   

Folteanu F. şi  colaboratorii, Marketing, Ed. Brumar, Timişoara, 2002 

Mullin, B.J., Hardy, J., Sotton, Sutton W.A. – Sport Marketing - Human Kinetics, 1993 

C. Negruţ şi colaboratorii, Introducere în marketing, Ed. Augusta, 1998 

C. Negruţ şi colaboratorii, Bazele marketingului, Ed. Eubeea, Timişoara, 2000 

Oprişan, V, Marketing şi comunicare în sport – Editura Uranus, Bucureşti, 2001 

Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2003 
8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Marketing – noţiuni fundamentale, definire, funcţii.   

Marketingul în kinetoterapie. Piaţa în şi segmentarea acesteia 

 – misiune – şi valorile esenţiale ale unui produs din domeniul 

kinetoterapiei la alegere. 

  

Marketingul în kinetoterapie – etape de lucru, obiective, evaluare   

Analiza SOWT   

Finanţarea în kinetoterapie.   

Planul de afaceri   

Dosarul de sponsorizare   

Bibliografie 

Folteanu F. şi  colaboratorii, Marketing, Ed. Brumar, Timişoara, 2002 

Mullin, B.J., Hardy, J., Sotton, Sutton W.A. – Sport Marketing - Human Kinetics, 1993 

C. Negruţ şi colaboratorii, Introducere în marketing, Ed. Augusta, 1998 

C. Negruţ şi colaboratorii, Bazele marketingului, Ed. Eubeea, Timişoara, 2000 

Oprişan, V, Marketing şi comunicare în sport – Editura Uranus, Bucureşti, 2001 

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 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

9.1 Curs Nivel de pregătire  40% 

   

9.2 Seminar / laborator Prezentare  30% 

Referate  30% 

9.3 Laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Nota 5 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titularului curs (Semnatura) 

Lect. dr. Domokos Martin 

 
 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnatura) 



23.09.2013 

 
 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie 

1.3 Catedra Kinetoterapie 

1.4 Domeniul de studii Master 

1.5 Ciclul de studii 2 ani 

1.6 Programul de studii / Calificarea Recuperare fizica si kinetopofilaxie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing şi finanţare în kinetoterapie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Domokos Martin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Domokos Martin  

2.4 Titularul activităţilor delaborator / lucrari  

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care de curs 1 seminar  laborator 1 

3.2 Număr ore pe semestru 14 din care de curs 7 seminar  laborator 7 

3.3 Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   4 

Examinări   2 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 50  

3.5 Total ore pe semestru 50  

3.6 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Administrarea şi managementul centrelor de recuperare 

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 

C
o

m
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ţe
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ro
fe

si
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n
al

e 
 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre marketing şi finanţare; 

 cunoaşterea aspectelor specifice marketingului şi finanţării în kinetoterapie; 

 înţelegerea structurii pieţei şi a modului de funcţionare a acesteia în domeniul kinetoterapiei; 

 cunoaşterea componentelor diferitelor modele de marketing; 

 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre produsul, strategii de preţuri, promovarea 

în kinetoterapie; 

 însuşire unui sistem de cunoştinţe teoretice privind planul de afaceri, strângerea de fonduri, 

sponsorizarea; 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care fundamentează un program de marketing; 

 înţelegerea principiilor care stau la baza conceperii unui plan de afaceri; 

 înţelegerea principiilor evaluării eficente a programelor de marketing; 

 cunoaşterea diferitelor forme de strângere de fonduri; 

 recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor politici de produs, de preţ, de distribuţie; 

 cunoaştera procesului de marketing în kinetoterapie; 

 cunoaşterea unor noţiuni legate de luarea decizilor în marketing şi finanţare; 

 cunoaşterea elementelor de evaluare în marketing şi finanţare în domeniul kinetoterapiei; 

 familiarizarea cu legislaţia specifică, înţelegerea aspectelor financiare legate de kinetoterapie. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
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 Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe 

 Abilităţi de lucru în echipă 

 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă 

 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării,  

 Capacitatea de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;  

 Capacitatea  de empatie 

 Capacitatea de a asculta activ;  

 Capacitatea de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunţuri pentru a le face 

inteligibile;  

 Deschidere către învăţare, autonomie şi responsabilitate 

 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un 

comportament 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
 Cursul are menirea de a oferi studenţilor informaţii privind cunoaşterea aspectelor 

specifice marketingului şi finanţării în kinetoterapie, înţelegerea structurii pieţei şi a 

modului de funcţionare a acesteia în domeniul kinetoterapiei, însuşirea unui sistem 

de cunoştinţe teoretice despre produsul, strategii de preţuri, promovarea în 

kinetoterapie, însuşire unui sistem de cunoştinţe teoretice privind planul de afaceri, 

strângerea de fonduri, sponsorizarea. 

7.2 Obiectivele 

specifice 
 Deprinderea de a înţelege principiile care fundamentează un program de marketing 

conceperea unui plan de afaceri, înţelegerea principiilor evaluării eficente a 

programelor de marketing, implementarea şi conducerea unor campanii de strângere 

de fonduri, cât şi recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale diferitelor politici de 

produs, de preţ, de distribuţie; 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Marketing – noţiuni fundamentale, definire, funcţii.    

Marketingul în kinetoterapiei. Piaţa în kinetoterapiei şi segmentarea 

acesteia 

  

Produsul în kinetoterapie. Strategii de preţuri. Promovarea.   

Marketingul – etape de lucru, obiective. Evaluare în marketing   



Finanţarea în kinetoterapie   

Planul de afaceri   

Strângerea de fonduri – foundraising. Sponsorizare   

Folteanu F. şi  colaboratorii, Marketing, Ed. Brumar, Timişoara, 2002 

Mullin, B.J., Hardy, J., Sotton, Sutton W.A. – Sport Marketing - Human Kinetics, 1993 

C. Negruţ şi colaboratorii, Introducere în marketing, Ed. Augusta, 1998 

C. Negruţ şi colaboratorii, Bazele marketingului, Ed. Eubeea, Timişoara, 2000 

Oprişan, V, Marketing şi comunicare în sport – Editura Uranus, Bucureşti, 2001 

Voicu S., Nagel A., Introducere  în managementul şi legislaţia sportului, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2003 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Marketing – noţiuni fundamentale, definire, funcţii.   

Marketingul în kinetoterapie. Piaţa în şi segmentarea acesteia 

 – misiune – şi valorile esenţiale ale unui produs din domeniul 

kinetoterapiei la alegere. 

  

Marketingul în kinetoterapie – etape de lucru, obiective, evaluare   

Analiza SOWT   

Finanţarea în kinetoterapie.   

Planul de afaceri   

Dosarul de sponsorizare   

Bibliografie 

Folteanu F. şi  colaboratorii, Marketing, Ed. Brumar, Timişoara, 2002 

Mullin, B.J., Hardy, J., Sotton, Sutton W.A. – Sport Marketing - Human Kinetics, 1993 

C. Negruţ şi colaboratorii, Introducere în marketing, Ed. Augusta, 1998 

C. Negruţ şi colaboratorii, Bazele marketingului, Ed. Eubeea, Timişoara, 2000 

Oprişan, V, Marketing şi comunicare în sport – Editura Uranus, Bucureşti, 2001 

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 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

9.1 Curs Nivel de pregătire  40% 

   

9.2 Seminar / laborator Prezentare  30% 

Referate  30% 

9.3 Laborator / lucrari    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

 Nota 5 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titularului curs (Semnatura) 

Lect. dr. Domokos Martin 

 
 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnatura) 



23.09.2013 

 
 

 



 

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 Educaţie Fizică şi Sportivă 

1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sportivă 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii / Calificarea Managementul activităţiilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sport  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organizaţii sportive internaţionale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 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 4 din care ore de curs 2 seminar 2 laborator  

3.2 Număr ore pe semestru 56 din care ore de curs 28 seminar 28 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  14 

Tutoriat   14 

Examinări   3 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual 70  

3.5 Total ore pe semestru 143  

3.6 Numărul de credite 6  

 

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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 cunoaşterea istoricului mişcării sportive internaţionale; 

 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice despre organizaţiile sportive internaţionale; 

 cunoaşterea modului de organizare a federaţiilor sportive internaţionale; 

 cunoaşterea cadrului legal din sportului internaţional; 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care fundamentează activitatea competiţională 

internaţională; 

 înţelegerea principiilor care stau la baza Mişcării Olimpice; 

 înţelegerea principiilor evaluării eficente activităţi sportive internaţionale 

C
o
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p
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tr
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  dezvoltarea capacităţii de a înţelege principiile care guvernează organizaţiile sportive 

internaţionale; 

 elaborarea şi implementarea planului de organizare a evenimentelor sportive internaţional; 

 recunoaşterea aspectelor forte şi slabe ale sistemelor competiţionale internaţionale; 

 cunoaşterea aspectelor etice în luarea decizilor în sportul internaţional; 

 cunoaşterea unor aspecte legal din domeniul sportului internaţional; 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a oferi studenţilor informaţii despre istoricului 

mişcării sportive internaţionale evoluţia şi modul de organizare şi 

funcţionare a organizaţilor sportive internaţionale, cunoaşterea 

modului de organizare a federaţiilor sportive internaţionale, cât şi a 

unor aspecte legislative care guvernează sportul internaţional 

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a înţelege principiile care fundamentează activitatea 

sportivă competiţională internaţională, înţelegerea principiilor care 

stau la baza Mişcării Olimpice,  înţelegerea principiilor evaluării 

eficente a activităţi sportive internaţionale şi elaborarea, implementa 

planuri pentru participarea la concursuri, cât şi organizare a 

evenimentelor sportive internaţional; 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sportul internaţional. Ce este sportul internaţional. 

Definiţie. Scurt istoric al sportului internaţional. 

Redefinirea sportului internaţional. 

  

Structuri sportive internaţionale. Federaţiile sportive 

internaţionale. Alte organizaţii sportive. 

  

Mişcarea Olimpică – Comitetul Internaţional Olimpic   

Jocurile olimpice   

Campionatele şi competiţiile internaţionale. Campionate 

Mondiale. Campionate Europene şi continentale. Cupe şi 

competiţii internaţionale neoficiale. Care este naţiunea cu 

cel mai mare succes în sportul internaţional. 

  

Legislaţia internaţională în domeniul  sportului. Aspecte 

legale în sportul internaţional. Sportul şi legislaţia 

internaţională. Legislaţia Uniunii Europene în domeniul 

sportului. 

  

Dopingul şi sportul internaţional. Dopingul un flagel al 

sportului internaţional. 

  

Organisme sportive internaţionale pentru persoanele cu 

nevoi speciale. Jocurile Paralimpice. Organisme 

internaţionale specializate în sportul pentru persoane cu 

  



nevoi speciale. 

Organizarea evenimentelor sportive majore şi impactul 

lor. 

  

Identificarea şi dezvoltarea talentelor în sport – 

dimensiuni internaţionale. 

  

Cariere posibile în sportul internaţional. Oportunităţi de 

slujbe în sportul internaţional. Mediul de lucru al 

managerilor în sportul internaţional 

  

Sportul Internaţional în Secolul XXI   

Succesul în sportul internaţional. Discuţii.   

Recapitularea   

 

Bibliografie 

Chaker, A.N., Good governance – Council of Europe Publishing, 2004 

Chelladurai P., Madela A., Human resource management in Olympic sport organizations, Human Kinetics, 2006 

Chapplete J.L. – Bayle E., Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organisations, 2005 

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 

Solomon J., An Insider’s Guide to Managing Sporting Events – Human Kinetics, 2002 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Istoricul sportului internaţional.   

Structuri sportive internaţionale.   

Mişcarea Olimpică – Comitetul Internaţional Olimpic   

Prezenţa sportivilor români şi rezultatele obţinute la 

Jocurile Olimpice 
  

Campionatele şi competiţiile internaţionale.   

Sportul şi legislaţia internaţională.   

Legislaţia Uniunii Europene în domeniul sportului.   

Organisme internaţionale specializate în sportul pentru 

persoane cu nevoi speciale. 
  

Dopingul şi sportul internaţional. Cazuri celebre.   

Circulaţia talentelor în sportul internaţional.    

Conceperea unui plan de organizare a unui eveniment 

sportiv internaţional 
  

Conceperea unor fişe pentru posturi în cadrul 

organismelor sportive internaţionale 
  

Viitorul sportului internaţional în secolul XXI – 

prezentare eseuri  
  

Dezbatetre – Şansele de succes în competiţiile 

internaţionale al sportivilor români în următorul deceniu 
  

 

Bibliografie 

Chaker, A.N., Good governance – Council of Europe Publishing, 2004 

Chelladurai P., Madela A., Human resource management in Olympic sport organizations, Human Kinetics, 2006 

Chapplete J.L. – Bayle E., Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organisations, 2005 

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 

Solomon J., An Insider’s Guide to Managing Sporting Events – Human Kinetics, 2002 

 

8.3 Laborator 

 



9.  Evaluare 

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

9.1 Curs  Scris  60% 

   

9.2 Seminar   Referate  20% 

 Implicare  20% 

9.3 Laborator / lucrări    

   

9.4 Standard minim de performanţă 

  

 

 

 

Data completării 

15.09.2013 

 Titular curs (Semnătura): 

Lect.univ.dr. Adrian Nagel 

 

        Data avizării în departament 

23.09.2013 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 


