
Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea Educațioe Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina DANS
2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Asist. Univ. Nicolin Maria
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Vp 2.8 Regimul disciplinei DO

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 24
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 28
3.5 Total ore pe semestru 1 56
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Predarea, învăţarea si consolidarea probelor de dans din punct de vedere tehnic şi

metodica predării acestora
 Folosirea tuturor mijloacelor pentru obţinerea performanţelor la toate stilurile.

4.2 de competenţe  Practicarea independenta in timpul liber a activităţilor sportive care vizează dansul

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



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

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Sala de gimnastică, prezență 80% și promovarea
probelor tehnice

6. Competenţele specifice acumulate
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 1. Optimizarea nivelului de pregătire fizică generală şi specifică ramurii sportive – dansului.
Ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă necesar unei însuşiri corecte din punct de
vedere tehnic a tuturor paşilor prevăzuţi de programa şcolară.

 2. Capacitatea de:
 a demonstra o probă de dans şi de a dobândi un volum de cunoştinţe teoretice necesare unei

exprimări verbale  în descrierea procedeu tehnic specific dansului;
 a trece probele obligatorii şi cerinţele acestora. De participare în competiţiile universitare la

disciplina dans.
 Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice

disciplinei) din punct de vedere tehnic a predării si învăţării tuturor dansurilor care se pot
utiliza în educaţia fizica şcolară, de realizare a programei şcolare; folosirea acestei discipline
in ridicarea nivelului de pregătire sportiva a elevilor.

 Atitudinale practicarea independenta in timpul liber a activităţilor sportive de dans
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e  1.Colaborarea cu celelalte facultăţi în vederea desfăşurării orelor de educaţie fizică existente

în planul de învăţământ universitar.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea de competenţe teoretice, metodice şi practice necesare

transmiterii elevilor a însuşirii probelor de dans prevăzute de
programa şcolară a fiecărui nivel.

7.2 Obiectivele specifice  Optimizarea nivelului de pregătire fizică necesare unei însuşiri
tehnice şi respectarea succesiunii metodice specifice fiecărui dans,
atât a celui popular cât şi a celui de societate

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Învăţarea paşilor specifici dansului popular din zona
Banatului (pasul de hora, pasul in doi, brâul) si
folosirea lor in combinaţii

- demonstraţia;
- explicaţia;
- mijloace audio-vizuale;
- chinograme;
- filme metodice;



Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv valsul vienez si valsul lent
Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv tangou
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv cha-cha-cha
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv samba
Bibliografie

1. BĂIEŞU  G., 1972 – Gimnastica ritmică, Ed. Stadion, Bucureşti
2. VASILESCU T., TITA S., 1972 – Folclor coregrafic românesc, Bucureşti
3. CIPU C.,  2004 – Instructor de jocuri populare, Centrul de cultura și artă a judeţului Timiş
4. DUMITRU E.,   1996 – Brâuri din munţii Banatului, Timişoara
5. BACU GH.,  1965 – Cartea coregrafului amator, Bucureşti
6. STOIENESCU GH., 1975 – Programe de gimnastică ritmică și dans, Ed. Sport-Turism

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

- capacitatea de organizare a unei demonstraţii
de dans la toate stilurile
- capacitatea de participa la 80% din lucrări
practice, a se face înţeles pentru explicarea
tehnicii acestora

9.4 Standard minim de performanţă participare obligatorie  la 80% din lucrările practice și obținerea a notei
minime 5

Data completării:
13.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):

Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv valsul vienez si valsul lent
Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv tangou
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv cha-cha-cha
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv samba
Bibliografie

1. BĂIEŞU  G., 1972 – Gimnastica ritmică, Ed. Stadion, Bucureşti
2. VASILESCU T., TITA S., 1972 – Folclor coregrafic românesc, Bucureşti
3. CIPU C.,  2004 – Instructor de jocuri populare, Centrul de cultura și artă a judeţului Timiş
4. DUMITRU E.,   1996 – Brâuri din munţii Banatului, Timişoara
5. BACU GH.,  1965 – Cartea coregrafului amator, Bucureşti
6. STOIENESCU GH., 1975 – Programe de gimnastică ritmică și dans, Ed. Sport-Turism

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

- capacitatea de organizare a unei demonstraţii
de dans la toate stilurile
- capacitatea de participa la 80% din lucrări
practice, a se face înţeles pentru explicarea
tehnicii acestora

9.4 Standard minim de performanţă participare obligatorie  la 80% din lucrările practice și obținerea a notei
minime 5

Data completării:
13.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):

Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv valsul vienez si valsul lent
Învăţarea paşilor de baza din categoria standard a
dansului sportiv, respectiv tangou
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv cha-cha-cha
Învăţarea paşilor de baza din categoria latino a
dansului sportiv, respectiv samba
Bibliografie

1. BĂIEŞU  G., 1972 – Gimnastica ritmică, Ed. Stadion, Bucureşti
2. VASILESCU T., TITA S., 1972 – Folclor coregrafic românesc, Bucureşti
3. CIPU C.,  2004 – Instructor de jocuri populare, Centrul de cultura și artă a judeţului Timiş
4. DUMITRU E.,   1996 – Brâuri din munţii Banatului, Timişoara
5. BACU GH.,  1965 – Cartea coregrafului amator, Bucureşti
6. STOIENESCU GH., 1975 – Programe de gimnastică ritmică și dans, Ed. Sport-Turism

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

- capacitatea de organizare a unei demonstraţii
de dans la toate stilurile
- capacitatea de participa la 80% din lucrări
practice, a se face înţeles pentru explicarea
tehnicii acestora

9.4 Standard minim de performanţă participare obligatorie  la 80% din lucrările practice și obținerea a notei
minime 5

Data completării:
13.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Educaţie Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. dr. Gligor Şerban
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar 1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar 14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 26
3.5 Total ore pe semestru 1 28+26 54
3.6 Numărul de credite 2

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

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

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezenţă obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

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



6. Competenţele specifice acumulate
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 Competenţe privind cunoaşterea principalelor elemente legate de igiena alimentaţiei, patologia

alimentară infecţioasă, igiena îmbrăcăminţii şi a echipamentului sportiv, igiena locuinţei, a bazelor
sportive, a călirii organismului, precum şi a igienei aerului şi apei.

 Deprinderea de a efectua o evaluare generală a stării de igienă a unei persoane, de a realiza un
regim dietetic general pentru diverse persoane funcţie de activitatea desfăşurată, de a realiza un
minim de principii şi recomandări privind igiena individuală
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 Cunoaşterea noţiunile generale privind igiena alimentaţiei, a echipamentului sportiv, a bazelor
sportive şi a locuinţei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea de către studenţi a noţiunilor elementare de igienă

alimentară, individuală, a echipamentului sportiv, a bazelor sportive
7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea unor noţiuni privind igiena alimentaţiei (necesităţile

nutritive şi energetice ale organismului, patologia alimentară, vitamine,
minerale), igiena sportivă (igiena bazelor sportive, călirea, igiena
echipamentului sportiv), igienă a aerului, apei şi locuinţei

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Necesităţile nutritive ale omului – alimentaţia raţională,
necesităţi energetice ale organismului (metabolismul
bazal), efectele subalimentaţiei şi supraalimentaţiei
calorice, necesităţile de trofine şi de alimente ale
organismului

Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Patologia alimentară infecţioasă – toxiinfecţiile
alimentare, epidemiile de cauză alimentară, toxiinfecţia
alimentară cu salmonella, cu stafilococ, cu clostridium
botulinium, profilaxia toxiinfecţiilor alimentare

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Noţiuni de igienă a echipamentului şi încălţămintei;
metode fiziologice de determinare a solicitării funcţiei
de termoreglare

Prelegere interactivă,
prezentare power point

2 ore

Noţiuni de igienă a locuinţei – amplasarea locuinţei,
orientarea locuinţei, planificarea interioară a locuinţei,
ambianţa termică crescută şi scăzută, încălzirea
locuinţei, vicierea aerului, iluminarea locuinţei

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Noţiuni de igienă a aerului – atmosfera şi componentele
ei, microflora din atmosferă, criterii de apreciere a
contaminării aerului, măsuri de combatere şi profilaxie
a contaminării aerului

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Noţiuni de igienă a apei – utilizarea apei de către om,
sursele de apă, proprietăţile fizice, chimice şi
bacteriologice ale apei, intoxicaţia cu nitraţi,
alimentarea locală şi centrală cu apă

Prelegere interactivă,
prezentare power point

3 ore

Bibliografie
1. Alexandrescu C. (1977) - Igiena educaţiei fizice şi sportului, Ed. Sport -Turism, Bucureşti
2. Barasi ME (2003) – Human nutrition – a health perspective, 2nd Edition, Hodder Arnold, an Hachette UK

Company
3. Bordea M., Bordea I. (1989) – Vitaminizarea naturală a organismului şi sănătatea, Ed. Sport-Turism,



Colecţia Vacanţă şi Sănătate, Bucureşti
4. Doroftei S. şi colab. (1997) - Lucrări practice de igienă şi ecologie medicală, LITO UMF Timişoara
5. Mănescu S. şi colab. (1981) - Igiena mediului, Ed. Medicală, Bucureşti
6. Marcus Doina (1973) - Igienă generală cu aplicaţii în sport, Tipografia Universităţii din Timişoara
7. Mencinicopschi Gh. (2011) – Biblia alimentară, Ed. Litera, Bucureşti
8. Mihele Denisa (2008) - Igiena alimentaţiei – nutriţie, dietoterapie şi compoziţia alimentelor, Ed. Medicală,

Bucureşti
9. Mincu Iulian (1978) – Alimentaţia raţională a omului sănătos, Ed. Medicală, Bucureşti
10. Mincu Iulian (1982) - Noţiuni elementare de alimentaţie raţională, Ed. Medicală, Bucureşti
11. Savu C., Georgescu N. (2004) - Siguranţa alimentelor – riscuri şi benficii, Ed. Semne, Bucureşti
12. Vlaicu B. (1998) - Igienă şi ecologie medicală, Ed. Eurobit, Timişoara
13. Vâjială G. E. (2000) - Igienă şi evaluare biologică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
14. Webb GP (2008) – Nutrition – a health promotion approach, 3rd Edition, Hodder Arnold, an Hachette UK

Company
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Principii de alimentaţie fiziologică – trofinele
calorigene şi necesarul energetic

Prelegere interactivă,
prezentare power point;

Realizarea unor raţii
alimentare adaptate la tipul de

efort fizic

4 ore

Vitaminele şi necesarul de vitamine; manifestările
carenţei vitaminice, necesarul optim de vitamine

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Mineralele şi necesarul de minerale; manifestările
carenţei de minerale

Prelegere interactivă,
prezentare power point 1 oră

Igiena bazelor sportive Prelegere interactivă,
prezentare power point 3 ore

Igiena bazinelor de înot (acoperite şi descoperite);
călirea organismului (călirea cu ajutorul aerului)

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

Călirea organismului cu ajutorul razelor solare şi a apei;
Noţiuni generale privind igiena individuală

Prelegere interactivă,
prezentare power point 2 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
1. Alexandrescu C. (1977) - Igiena educaţiei fizice şi sportului, Ed. Sport -Turism, Bucureşti
2. Barasi ME (2003) – Human nutrition – a health perspective, 2nd Edition, Hodder Arnold, an Hachette UK

Company
3. Bordea M., Bordea I. (1989) – Vitaminizarea naturală a organismului şi sănătatea, Ed. Sport-Turism,

Colecţia Vacanţă şi Sănătate, Bucureşti
4. Doroftei S. şi colab. (1997) - Lucrări practice de igienă şi ecologie medicală, LITO UMF Timişoara
5. Mănescu S. şi colab. (1981) - Igiena mediului, Ed. Medicală, Bucureşti
6. Marcus Doina (1973) - Igienă generală cu aplicaţii în sport, Tipografia Universităţii din Timişoara
7. Mencinicopschi Gh. (2011) – Biblia alimentară, Ed. Litera, Bucureşti
8. Mihele Denisa (2008) - Igiena alimentaţiei – nutriţie, dietoterapie şi compoziţia alimentelor, Ed. Medicală,

Bucureşti
9. Mincu Iulian (1978) – Alimentaţia raţională a omului sănătos, Ed. Medicală, Bucureşti
10. Mincu Iulian (1982) - Noţiuni elementare de alimentaţie raţională, Ed. Medicală, Bucureşti
11. Savu C., Georgescu N. (2004) - Siguranţa alimentelor – riscuri şi benficii, Ed. Semne, Bucureşti
12. Vlaicu B. (1998) - Igienă şi ecologie medicală, Ed. Eurobit, Timişoara
13. Vâjială G. E. (2000) - Igienă şi evaluare biologică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
14. Webb GP (2008) – Nutrition – a health promotion approach, 3rd Edition, Hodder Arnold, an Hachette UK

Company



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

Cunoaşterea materialului
didactic predat la cursul de
specialitate

Test grilă cu răspunsuri
multiple 60%

9.2 Seminar

Cunoaşterea materialului
didactic predat la seminarii

Test grilă cu răspunsuri
multiple; realizarea unei raţii
alimentare într-o situaţie dată

20%

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul surselor
bibliografice, prezentarea
referatelor

Elaborarea unui referat de
specialitate cu tematică

impusă
20%

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă
 Participare în proporţie de minim 80% la lucrările practice
 Elaborarea unui referat de specialitate cu tematică impusă
 Acumularea unui bagaj minim de cunoştinţe privind noţiunile de igienă predate la cursuri şi seminarii

Data completării:

20.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament:

09.2014

Director departament (Semnătura):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina EDUCAȚIE RITMICO-MUZICALĂ ȘI EURITMIE
2.2 Titular activităţi de curs -
2.3 Titular activităţi de seminar -
2.4 Titular activităţi de lab./lucrări pr. Conf. Univ. dr. Faur Mihaela-Liana
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Vp. 2.8 Regimul disciplinei DS;DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din careore curs - seminar - laborator 2
3.2. Număr 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 30’
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30’
Tutoriat 30’
Examinări 30’
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 28
3.5 Total ore pe semestru1 28+28 56
3.6 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  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezență obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

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



6. Competenţele specifice acumulate
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 Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice Educației ritmico-muzicale;
 Selectarea celor mai eficiente metode și mijloace de educare/dezvoltare a capacității coordinative.
 Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor

ritmice în scopul  exprimării unor stări de spirit şi  în scop reconfortant.
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e  Manifestarea iniţiativei în susţinerea propriilor opinii  estetice referitoare la activităţile motrice.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Lucrările practice au menirea de a forma deprinderea de a executa
structuri motrice complexe utilizând diferite tempo-uri şi ritmuri –
mijloacele expresivităţii muzicale.

7.2 Obiectivele specifice  Definirea şi înţelegerea fenomenului ritmic
 Caracterizarea fenomenului  ritmic din punct de vedere didactic;
 Identificarea relaţiilor dintre muzică, mişcare şi poezie în

manifestările sincretice.
 Redarea expresivă prin mişcare  şi sunet a stărilor interioare.
 Explicarea şi demonstrarea prin acţiuni motrice a mijloacelor

expresivităţii muzicale
 Utilizarea unor strategii didactice eficiente în educarea ritmului;
 Formarea capacităţii si a obişnuinţei de practicare sistematică şi

independentă a exerciţiilor ritmice în scopul  exprimării unor stări de
spirit şi  în scop reconfortant.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Bibliografie
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
8.3 Laborator /lucrări practice Metode de predare Observaţii
Însuşirea şi consolidarea elementelor din
gimnastica ritmica formativă, corelarea lor
cu acompaniamentul muzical.

Explicație, demonstrație,
exersarea

4 ore

Formarea capacităţii de a da comenzile pe
acompaniament muzica

Explicație, demonstrație,
exersarea

4 ore

Realizarea unor compoziţii cu elementele
respective în scopul dezvoltării capacităţii
de coordonare

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

4 ore

Realizarea unor compoziţii pentru
accentuarea mijloacelor expresivităţii
muzicale: ritm şi tempo.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

2 ore

Formarea capacităţii de a utiliza obiecte
portative pentru a marca mijloacele
expresivităţii muzicale.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

4 ore



Însuşirea unor jocuri muzicale utilizabile în
lecţia de educaţie fizică și kinetoterapie.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

4 ore

Conceperea şi descrierea unor complexe de
dezvoltare fizică armonioasă pentru
anumite vârste: ciclul primar, gimnazial.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

6 ore

Bibliografie:
1. Abadne Hauzer, H (1983) Gimnastica Ritmică – Sportivă, Bucureşti, Ed. Sport - Turism
2. Dewhurst-Maddor, O. (1998) Terapia prin sunete. Bucureşti, Ed. Teora
3. Faur, M., Gonczi-Raicu, M. (1994) Gimnastica ritmică-sportivă – Curs, Tip. UVT
4. Faur, Mihaela (1996) Gimnastică şi estetică, Timişoara, Ed. Mirton
5. Faur M.,  Aftimiciuc O. (2000) Jocuri muzicale, Tipografia “U”,  Timişoara
6. Negry, G. (1986) Memoria dansului, Bucureşti, Ed. Muzicală
7. Stanislavski , K.S. (1951) Munca actorului cu sine însuşi, Moscova,  Ed. de Stat Pentru Literatură Şi

Artă
8. Surlaşiu L., Emandi D (1975) Noţiuni fundamentale de teorie muzicală. Vol.1, 2, Timişoara
9. Wendt, H. (1976) Gymnastik ohne Handgerate, Berlin, Sportverlag

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota

finală
9.1 Curs
9.2 Seminar
9.3 Laborator/lucrări

practice
Criteriul progresului, C. privind nivelul de
însușire a conținutului

Observarea
curentă

75%

Criteriul performanței Executarea
deprind. motrice
în condiții de
concurs

25%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari  din punct de vedere teoretic a problematicii lucrărilor practice.
 Cunoaşterea structurii ritmice a pasului de marş, polcă, vals
 Realizarea a unor compoziţii în măsura de 2/4, ¾, 4/4.
 Conceperea unui program/ complex de dezvoltare fizică armonioasă pentru ciclul primar sau gimnazial

având şi elemente de euritmie.

Data completării:
09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
30.10.2014

Director departament (Semnătura):

Însuşirea unor jocuri muzicale utilizabile în
lecţia de educaţie fizică și kinetoterapie.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

4 ore

Conceperea şi descrierea unor complexe de
dezvoltare fizică armonioasă pentru
anumite vârste: ciclul primar, gimnazial.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

6 ore

Bibliografie:
1. Abadne Hauzer, H (1983) Gimnastica Ritmică – Sportivă, Bucureşti, Ed. Sport - Turism
2. Dewhurst-Maddor, O. (1998) Terapia prin sunete. Bucureşti, Ed. Teora
3. Faur, M., Gonczi-Raicu, M. (1994) Gimnastica ritmică-sportivă – Curs, Tip. UVT
4. Faur, Mihaela (1996) Gimnastică şi estetică, Timişoara, Ed. Mirton
5. Faur M.,  Aftimiciuc O. (2000) Jocuri muzicale, Tipografia “U”,  Timişoara
6. Negry, G. (1986) Memoria dansului, Bucureşti, Ed. Muzicală
7. Stanislavski , K.S. (1951) Munca actorului cu sine însuşi, Moscova,  Ed. de Stat Pentru Literatură Şi

Artă
8. Surlaşiu L., Emandi D (1975) Noţiuni fundamentale de teorie muzicală. Vol.1, 2, Timişoara
9. Wendt, H. (1976) Gymnastik ohne Handgerate, Berlin, Sportverlag

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota

finală
9.1 Curs
9.2 Seminar
9.3 Laborator/lucrări

practice
Criteriul progresului, C. privind nivelul de
însușire a conținutului

Observarea
curentă

75%

Criteriul performanței Executarea
deprind. motrice
în condiții de
concurs

25%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari  din punct de vedere teoretic a problematicii lucrărilor practice.
 Cunoaşterea structurii ritmice a pasului de marş, polcă, vals
 Realizarea a unor compoziţii în măsura de 2/4, ¾, 4/4.
 Conceperea unui program/ complex de dezvoltare fizică armonioasă pentru ciclul primar sau gimnazial

având şi elemente de euritmie.

Data completării:
09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
30.10.2014

Director departament (Semnătura):

Însuşirea unor jocuri muzicale utilizabile în
lecţia de educaţie fizică și kinetoterapie.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

4 ore

Conceperea şi descrierea unor complexe de
dezvoltare fizică armonioasă pentru
anumite vârste: ciclul primar, gimnazial.

Explicație, demonstrație,
exersarea, problematizarea

6 ore

Bibliografie:
1. Abadne Hauzer, H (1983) Gimnastica Ritmică – Sportivă, Bucureşti, Ed. Sport - Turism
2. Dewhurst-Maddor, O. (1998) Terapia prin sunete. Bucureşti, Ed. Teora
3. Faur, M., Gonczi-Raicu, M. (1994) Gimnastica ritmică-sportivă – Curs, Tip. UVT
4. Faur, Mihaela (1996) Gimnastică şi estetică, Timişoara, Ed. Mirton
5. Faur M.,  Aftimiciuc O. (2000) Jocuri muzicale, Tipografia “U”,  Timişoara
6. Negry, G. (1986) Memoria dansului, Bucureşti, Ed. Muzicală
7. Stanislavski , K.S. (1951) Munca actorului cu sine însuşi, Moscova,  Ed. de Stat Pentru Literatură Şi

Artă
8. Surlaşiu L., Emandi D (1975) Noţiuni fundamentale de teorie muzicală. Vol.1, 2, Timişoara
9. Wendt, H. (1976) Gymnastik ohne Handgerate, Berlin, Sportverlag

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota

finală
9.1 Curs
9.2 Seminar
9.3 Laborator/lucrări

practice
Criteriul progresului, C. privind nivelul de
însușire a conținutului

Observarea
curentă

75%

Criteriul performanței Executarea
deprind. motrice
în condiții de
concurs

25%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari  din punct de vedere teoretic a problematicii lucrărilor practice.
 Cunoaşterea structurii ritmice a pasului de marş, polcă, vals
 Realizarea a unor compoziţii în măsura de 2/4, ¾, 4/4.
 Conceperea unui program/ complex de dezvoltare fizică armonioasă pentru ciclul primar sau gimnazial

având şi elemente de euritmie.

Data completării:
09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
30.10.2014

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 Educaţie Fizică şi Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina Bazele generale ale jocului sportiv - FOTBAL BĂIEȚI
2.2 Titular activităţi de curs Lector univ. dr. Brîndescu Sorin
2.3 Titular activităţi de seminar Lector univ. dr. Brîndescu Sorin;

Lector univ. dr. Firițeanu Vasile
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1 seminar 2 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14 seminar 28 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 42
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 10
Examinări 10
Alte activităţi…………………………………… 8
3.4 Total ore studiu individual 78
3.5 Total ore pe semestru 1 110
3.6 Numărul de credite 4

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

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



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

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezență obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate

C
om
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nţ
e 
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io
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le

1. Cunoaştere şi înţelegere:
 Generalităţi, scop, mod de desfăşurare, structură
 Cunoaşterea mecanismului de bază a procedeelor de joc şi modul de utilizare al lor în acţiuni

individuale şi colective
2. Explicare şi interpretare:
 Iniţierea studenţilor în jocul de fotbal
 Dobândirea cunoştinţelor necesare practicării jocului de fotbal
 Priceperi de demonstrant şi metodist
 Consolidarea acţiunilor tehnico-tactice însuşite

3. Instrumental – aplicative:
 Stăpânirea procedeelor tehnice de începători şi avansaţi
 Capacitatea de a opera cu principalele prevederi ale regulamentului
 Interes pentru ridicarea nivelului tehnico-tactic
 Angrenarea în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
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al
e 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei 
7.2 Obiectivele specifice 

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1.Tehnica- definiţie. Tehnica şi factorii de
joc. Profilul tehnic individual.
2. Deprindere tehnică şi capacitate tehnică
3. Elemente tehnice şi procedee tehnice.
Biomecanică.
4. Tactica- definiţie. Principii tactice.
5. Relaţiile tactice de colaborare în atac şi
în apărare.
6. Relaţiile tactice de adversitate în atac şi
în apărare.
7. Sistemul de joc. Forme de apărare şi



atac.
Bibliografie

BRÎNDESCU SORIN, Jocul de Fotbal, Editura Mirton, Timişoara, 2012;
BRÎNDESCU SORIN, Exercitii de fotbal, Editura de Vest, Timisoara , 2013;
IONESCU V. ION Football, Editura Helicon, Timişoara, 1995;
IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;
IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;
F.R.F., ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI, Cunoaşterea problemelor de pregătire a copiilor şi
juniorilor. Practica efectivă de conducere a lecţiei de antrenament,  F.RF., 2002.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
1. Cerinţele disciplinei.  Probe iniţiale de
control. Joc bilateral de control.
2. Lovirea mingii cu piciorul. Element şi
procedeu tehnic. Biomecanică generală.
Joc bilateral cu temă.
3. Lovirea mingii cu latul. Biomecanică.
Joc bilateral cu temă.
4. Lovirea mingii cu şiretul interior şi cu
şiretul plin. Biomecanică. Joc bilateral cu
temă.
5. Oprirea şi preluarea mingii cu piciorul.
Definiţie, biomecanică, procedee tehnice.
Joc bilateral cu temă.
6. Oprirea şi preluarea mingii cu pieptul şi
capul. Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
7. Lovirea mingii cu capul fără săritură.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
8. Lovirea mingii cu capul din săritură.

Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.

9. Conducerea şi protejarea mingii.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
10. Fenta şi depăşirea adversarului.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
11. Deposedarea adversarului de minge.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu  temă.
12. Trasul la poartă. Biomecanică,
procedee tehnice. Joc bilateral cu temă.
13. Lansarea, deschiderea şi centrarea.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
14. Elemente tehnice ale portarului.
Biomecanică, procedee tehnice. Joc
bilateral cu temă.
15. Elemente tactice individuale de
apărare. Marcajul. Joc bilateral cu temă.
16. Elemente tactice colective în apărare.



Dublajul simplu. Dublajul multiplu. Joc
bilateral cu temă.
17. Elemente tactice individuale în atac.
Demarcajul. Susţinerea. Joc bilateral cu
temă.
18. Elemente tactice colective în atac.
Pasa. Combinaţia tactică. Circulaţia
tactică. Joc bilateral cu temă.
19. Sisteme de joc în apărare. Apărarea în
zonă şi „om la om”. Joc bilateral cu temă.
20. Sisteme de joc în apărare. Apărarea
combinată. Joc bilateral cu temă.
21. Sisteme de atac. Atacul direct.
Contraatacul. Atacul poziţional. Joc
bilateral cu temă.
8.3 Laborator

Bibliografie

BRÎNDESCU SORIN, Jocul de Fotbal, Editura Mirton, Timişoara, 2012;
BRÎNDESCU SORIN, Exercitii de fotbal, Editura de Vest, Timisoara , 2013;
IONESCU V. ION Football, Editura Helicon, Timişoara, 1995;
IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbalul Şcolar, Tipografia Universităţii, Timişoara.1999;
IONESCU V. ION, SORIN BRÎNDESCU, Fotbal- Exerciţii, Tipografia Universităţii, Timişoara, 2000;
F.R.F., ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI, Cunoaşterea problemelor de pregătire a copiilor şi
juniorilor. Practica efectivă de conducere a lecţiei de antrenament,  F.RF., 2002.



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs Ex. 70%

9.2 Seminar Vp 30%

9.3 Laborator/lucrari

9.4 Standard minim de performanţă
o Cunoaşterea mecanismului de bază a principalelor procedee tehnice

o Aplicarea acestora în complexe tehnice

o Stăpânirea la nivel de începători a principalelor procedee tehnico-tactice.

o Cunoaşterea problematicii cursului şi a regulamentului de joc la nivel minimal.

Data completării:
20.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina GIMNASTICĂ DE BAZĂ
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Faur Mihaela-Liana
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări prac. Conf. Univ. Dr. Faur Mihaela-Liana; lector univ. Dr. Sandici

Doru; Asist. Univ. Drd. Tabără-Amânar Simona
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din careore curs 2 seminar - laborator 2
3.2. Număr ore pe semestru 56 din care ore curs 28 seminar - laborator 28
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 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1
Tutoriat 30’
Examinări 30’
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 70
3.5 Total ore pe semestru1 56+70 126
3.6 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

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



5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezență obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate
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 Cunoaştereaşi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice gimnasticii/terminologia;
 Valorificarea sistemului de mijloace și metode specifice dezvoltării fizice corespunzătoare

posibilităților individuale;
 Selectarea celor mai eficiente metode și mijloace de educare/dezvoltare a aptitudinilor

motrice specifice gimnasticii.
 Valorificarea cunoștințelor și deprinderilor din gimnastică în rezolvarea eficientă a unor

situații specifice kinetoterapiei.

C
om

pe
te

nţ
e
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 Valorificarea sistemului de  metode și forme de organizare a activității pentru a se familiariza
cu munca în echipă.

 Formarea capacităţii și a obişnuinţei de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor
fizice în scop igienic şi reconfortant.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a familiariza studenţii cu mijloacele gimnasticii
şi de a transmite informaţii utile cu privire la sarcinile şi caracteristicile
acestei discipline sportive.
 Deprinderea de a practica această disciplină sportivă şi ramurile ei.

Deprinderea de a demonstra şi explica tehnica de execuţie a diferitelor
mijloace ale gimnasticii aplicabile în kinetoterapie

7.2 Obiectivele specifice  Să cunoască evoluţia fenomenului gimnic.
Să cunoască, să înţeleagă şi să utilizeze terminologia gimnasticii
corelată cu teminologia medicală.
 Să identifice algoritmii însuşirii mijloacelor gimnasticii.
 Să explice caracteristicile şi sarcinile gimnasticii.
 Să explice necesitatea utilizării acompaniamentului muzical.
 Să conceapă complexe de dezvoltare fizică generală ţinând cont de

particularităţile de vârstă și deficiențe de postură.
Să demonstreze şi să explice tehnica de execuţie a mijloacelor

gimnasticii (exerciţiile de front şi formaţie, exerciţiile aplicativ-
utilitare)
 Optimizarea mijloacelor pentru însuşireaexerciţiilor de front şi

formaţie, exerciţiilor aplicativ-utilitare)
 Să aplice mijloacele gimnasticii în parcursuri aplicative
 Să manifeste interes pentru formare simţului estetic al mişcării.



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea
gimnasticii pe plan naţional şi mondial;
Obiectul teoriei şi metodicii gimnasticii
formative.

Prelegerea 2 ore

Sarcinile şi caracteristicile gimnasticii.
Ramurile gimnasticii. Terminologia gimnasticii
corelată cu cea a biomecanicii;

Prelegerea 2 ore

Mijloacele gimnasticii de bază: exerciţiile de
front şi formaţie, exerciţii pentru dezvoltarea
fizică generală.

Prelegerea 4 ore

Mijloacele gimnasticii de bază: exerciţii
aplicativ-utilitare, exercițiile artistice.

Prelegerea, prelegere-
dezbatere

2 ore

Noțiuni de asigurare, ajutor şi auto-asigurare; Prelegerea, prelegere-
dezbatere

2 ore

Importanţa acompaniamentului muzical în
lecţia de educaţie fizică;

Prelegerea 2 ore

Bazele tehnicii elementelor acrobatice statice;
Aptitudinile motrice implicate în însuşirea
acestor elemente.

Prelegerea interactivă 6 ore

Bazele tehnicii elementelor acrobatice
dinamice;

Prelegerea 4 ore

Bazele tehnicii săriturilor din gimnastică; Prelegerea 4 ore

Bibliografie:
1. Băiaşu N.Gh. (coord.)           (1972) Gimnastica, Bucureşti, Ed. Stadion.
2.  Băiaşu N.Gh.(coord.) (1984) Gimnastica, Bucureşti, Ed. Sport - Turism
3.  Bedo  D., Voinea V. (1963) Exerciţii cu partener, Ed. C.N.E.F.S., Bucureşti,
4.  Bratu I. A. (1985) Deprinderi motrice de bază, Bucureşti, Ed. Sport - Turism,
5.  Demeter A. (1970) Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Ed. Stadion,
6.  Donskoi D.                             (1973) Biomecanica - Bazele tehnicii sportive, Bucureşti, Ed. Stadion,
7. Faur M. , Gonczi-Raicu M. (1995) Gimnastica în şcoală la vârsta de 7-12 ani. Timişoara, Ed. Mirton
8.  Gonczi Raicu M., Nicolin M. (2002) Gimnastica, Ed. Mirton, Timişoara
9. Kiriţescu  C. (1943) Palestrica – Bucureşti: Ed. Casa Şcoalelor
10. Ludu V. (1978)      Îndemânarea şi metodica dezvoltării ei, Bucureşti, Ed. Stadion
11. Popescu, G.                           (2007) Metodica disciplinelor sportive gimnice – Gimnastica Acrobatică,

Bucureşti, Ed. Elisavaros
12.  Scarlat, E., Scarlat, M.B.   (2002) Educaţie fizică şi sport, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică
13.  Scarlat, E., Scarlat, M.B.    (2011) Tratat de educaţie fizică, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică
14.  Stroescu A.                           (1974) Terminologia gimnasticii, Ed. Stadion, Bucureşti

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
8.3 Laborator /lucrări practice
Exerciţii de front şi formaţie: poziţia corectă a corpului,
deplasări, opriri, întoarceri, jocuri de atenţie.

Explicație, demonstrație 4 ore

Formaţii de lucru, poziţiile derivate, exerciţii libere pentru
dezvoltare fizică armonioasă (exerciţii pentru articulaţia
cap-gât, scapulo-humerală, coxo-femurală, talo-crurală).

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,

4 ore



Exerciţii pentru dezvoltarea fizică armonioasă cu obiecte
portative şi cu, la, pe aparate utile și în kinetoterapie.

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,

4 ore

Exerciţii aplicative pentru formarea deprinderilor aplicativ-
utilitare şi pentru educarea   aptitudinilor psiho-motrice de
bază (târâre, căţărare/escaladare, echilibru,
aruncare/prindere,tracţiune/împingere, ridicare/transport de
greutăţi). Utilizarea lor pentru corectarea unor deficiențe
de postură

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,

algoritmizarea

4 ore

Şcoala săriturilor: fără sprijin (în lungime, înălţime,
adâncime). Sărituri cu coarda, cercul, pe şi de pe aparate.

Explicație, demonstrație,
exersarea

2 ore

Jocuri acrobatice şi exerciţii în perechi şi în grup Explicație, demonstrație,
problematizarea

1 oră

Lecţii practice de aplicare a asigurării şi ajutorului în
gimnastică.
Utilizarea acompaniamentului muzical în lecţia de educație
fizică/ședința de kinetoterapie, pentru complexele de DFA.

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,

1 oră

Sisteme de acţionare pentru asigurarea dezvoltării
aptitudinilor psiho-motrice necesare însuşirii exerciţiilor
acrobatice.

Explicație, demonstrație,
exersarea, algoritmizarea,

circuitul

2 ore

Tehnica şi metodica însuşirii elementelor acrobatice statice
(podul, sfoara, stând pe omoplaţi, cumpăna, stând pe cap,
stând pe mâini).

Explicație, demonstrație,
exersarea

globală/fragmentată,
algoritmizarea

2 ore

Tehnica şi metodica însuşirii elementelor acrobatice
dinamice (rulări, rostogoliri, îndreptări, răsturnări).

Explicație, demonstrație,
exersarea

globală/fragmentată,
algoritmizarea

2 oră

Tehnica şi metodica însuşirii  legărilor acrobatice şi a
compoziţiilor cu elemente gimnice.

Explicație, demonstrație,
exersarea

globală/fragmentată,

1 oră

Jocuri acrobatice şi exerciţii în perechi şi în grup. Tehnica
şi metodica săriturilor la ladă, la capra de gimnastică, la
trambulina elastică, la plasa elastică.

Explicație, demonstrație,
exersarea

globală/fragmentată,
algoritmizarea

1 oră

Bibliografie:
1. Covaci, N.                          (1976) Săriturile în gimnastică, Ed. Sport-Turism, București
2. Tudușciuc, I., Bîrlida, V. (1973) Parcursuri de obstacole, Ed. Stadion, București
3. Tudușciuc, I.               (2001) Gimnastica acrobatică, Ed. Fundației România de Mâine, București
4. Tudușciuc, I.      (2001) Gimnastica artistică sportivă, Ed. Fundației România de Mâine, București
5. Vieru, N.             (1997) Manual de gimnastică sportivă, Ed. Driada, București



9. Evaluare

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

9.1 Curs

C. privind nivelul de
însușire a conținutului
cursului

Observarea curentă

50 %
C. bazat pe atitudinea
față de disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
9.3
Laborator/lucrări
practice

Criteriul progresului Observarea curentă

50%Criteriul performanței Executarea deprind.
motrice în condiții de
concurs

9.4 Standard minim de performanţă
- Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
- Identificarea precisă a caracteristicilor mișcării;
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a exerciţiilor de front şi formaţii.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  exerciţiilor aplicative.
- Realizarea unor parcursuri aplicative folosind 2/3 deprinderi aplicativ-utilitare.
- Conceperea unui complex de DEFA liber, în 32t;
- Realizarea unei linii acrobatice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a elementelor acrobatice statice şi dinamice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  săriturilor cu sprijin pe aparat.

Data completării:

09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

9. Evaluare

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

9.1 Curs

C. privind nivelul de
însușire a conținutului
cursului

Observarea curentă

50 %
C. bazat pe atitudinea
față de disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
9.3
Laborator/lucrări
practice

Criteriul progresului Observarea curentă

50%Criteriul performanței Executarea deprind.
motrice în condiții de
concurs

9.4 Standard minim de performanţă
- Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
- Identificarea precisă a caracteristicilor mișcării;
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a exerciţiilor de front şi formaţii.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  exerciţiilor aplicative.
- Realizarea unor parcursuri aplicative folosind 2/3 deprinderi aplicativ-utilitare.
- Conceperea unui complex de DEFA liber, în 32t;
- Realizarea unei linii acrobatice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a elementelor acrobatice statice şi dinamice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  săriturilor cu sprijin pe aparat.

Data completării:

09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

9. Evaluare

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

9.1 Curs

C. privind nivelul de
însușire a conținutului
cursului

Observarea curentă

50 %
C. bazat pe atitudinea
față de disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
9.3
Laborator/lucrări
practice

Criteriul progresului Observarea curentă

50%Criteriul performanței Executarea deprind.
motrice în condiții de
concurs

9.4 Standard minim de performanţă
- Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
- Identificarea precisă a caracteristicilor mișcării;
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a exerciţiilor de front şi formaţii.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  exerciţiilor aplicative.
- Realizarea unor parcursuri aplicative folosind 2/3 deprinderi aplicativ-utilitare.
- Conceperea unui complex de DEFA liber, în 32t;
- Realizarea unei linii acrobatice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a elementelor acrobatice statice şi dinamice.
- Identificarea precisă a algoritmilor de predare a  săriturilor cu sprijin pe aparat.

Data completării:

09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

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; Educaţie Fizică şi Sportivă
1.3 Catedra Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Educaţie Fizică şi Sport/Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Bazele generale ale jocului sportiv: GIMNASTICĂ RITMICĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Faur Mihaela

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. Nicolin Maria
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 14 3.3 seminar/laborator 14
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 3
Tutoriat 2
Examinări 20
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 13
3.8 Total ore pe semestru 28
3.9 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

- Predarea si consolidarea probelor de gimnastica ritmica sportiva din punct de vedere tehnic, predarea si
învăţarea problemelor de tehnica cerute de realizare a unei pregătiri de specialitate;

- folosirea tuturor mijloacelor si metodelor pentru obţinerea de performante la toate categoriile de copii.
4.2 de competenţe  Sistemul de organizare si pregătire a copiilor pentru sportul de performanta;

 Practicarea unei activităţi în timpul liber, în cadrul activităţilor sportive şcolare sau extraşcolare.

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

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală de gimnastică amenajată cu aparate, materiale

ajutătoare.



6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e
pr

of
es
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na

le
1. Optimizarea nivelului de pregătire fizică generală şi specifică ramurii sportive – gimnastică. Ridicarea
nivelului de pregătire fizică şi sportivă necesar unei însuşiri corecte din punct de vedere tehnic a probelor
prevăzute de programa şcolară, folosirea acestei discipline in ridicarea nivelului de pregătire sportiva a elevilor
şi folosirea acestei discipline in ridicarea nivelului de pregătire sportiva a elevilor.

C
om

pe
t

en
ţe

tra
ns

ve
r

sa
le

 Colaborarea cu celelalte facultăţi în vederea desfăşurării orelor de educaţie fizică existente în planul de
învăţământ universitar.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea de competenţe teoretice, metodice şi practice necesare

transmiterii elevilor a însuşirii disciplinei gimnasticii ritmice prevăzute
de programa şcolară a fiecărui nivel.

7.2 Obiectivele specifice  Optimizarea nivelului de pregătire fizică necesare unei însuşiri tehnice
cu respectarea succesiunii metodice specifice fiecărui obiectiv propus.

8. Conţinuturi
8.1 Curs - Cursul are menirea de a forma cunoştinţe specifice
gimnasticii ritmice, şcolare si de performanta.

Metode de predare Observaţii

Scurt istoric al gimnasticii ritmice sportive; sarcini si caracteristici - material utilizat ca suport
de curs, mijloace
audiovizuale

Noţiuni de baza privind tehnica corporala specifica gimnasticii
ritmice
Tehnica de acţionare a obiectelor portative: coarda, cerc, minge si
panglica
Noţiuni generale privind proba de ansamblu
Organizarea si regulamentul competiţional al gimnasticii ritmice
sportive

Bibliografie
BĂIEŞU GH., 1972 – Gimnastica, Ed. Stadion, Bucureşti
CÂRSTEA GH., 1993 – Teoria si metodica educaţiei fizice si sportului, Ed. Univers, Bucureşti
MACOVEI S., 1992 – Gimnastica ritmic – sportiva - Mijloace de baza, ed. ANEF Bucureşti
STOENESCU S., 1975 – Programe de gimnastica ritmica si dans, Ed. Sport-Turism Bucureşti
BACIU  GH.,1965 – Cartea coregrafului amator, Bucureşti
JIPA I., 1975 – Pregătirea artistica in gimnastica, Ed. CNEFS, Bucureşti
8.2 Seminar / laborator - Deprinderea de a forma cunoştinţe specifice gimnasticii
ritmice

Metode de
predare

Observaţii

Invatarea deplasarilor, a pasilor specifici si nespecifici din gimnastica ritmica - demonstraţia;
- explicaţia;
- mijloace audio-
vizuale;
- chinograme;
- filme metodice;

Învăţarea elementelor de tehnica corporala din grupa săriturilor

Învăţarea elementelor de tehnica corporala din grupa piruetelor

învăţarea elementelor de tehnica corporala din grupa echilibrului

Învăţarea elementelor de tehnica corporala din grupa supleţei

Realizarea unor compoziţii din elementele de tehnica corporala învăţate sub forma



exerciţiilor de ansamblu

Învăţarea tehnicilor de acţionare a corzii si realizarea de compoziţi

Învăţarea tehnicilor de acţionare a cercului si realizarea de compoziţii

Învăţarea tehnicii de acţionare a obiectelor portative, respectiv minge

Învăţarea tehnicii de acţionare a obiectelor portative, respectiv panglica

Realizarea de compoziţii sub forma de ansamblu cu obiecte portative

Bibliografie

BĂIEŞU GH., 1972 – Gimnastica, Ed. Stadion, Bucureşti
CÂRSTEA GH., 1993 – Teoria si metodica educaţiei fizice si sportului, Ed. Univers, Bucureşti
MACOVEI S., 1992 – Gimnastica ritmic – sportiva - Mijloace de baza, Ed. ANEF Bucureşti
STOENESCU S., 1975 – Programe de gimnastica ritmica si dans, Ed. Sport-Turism, Bucureşti
BACIU  GH., 1965 – Cartea coregrafului amator, Bucureşti
JIPA I., 1975 – Pregătirea artistica in gimnastica, Ed. CNEFS, Bucureşti

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 - Răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea
finală)

- Scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

Nivel de pregătire practică - practic 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 OBŢINEREA NOTEI  MINIME 5

Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de curs
Conf.dr. Mihaela Faur

Semnătura titularului de seminar
As. Maria Nicolin

Data avizării în catedră/departament
.09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică ș i Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina ISTORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Puta Tiberiu
2.3 Titular activităţi de seminar Lect. univ. dr. Puta Tiberiu
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect. univ. dr. Puta Tiberiu
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2 seminar 1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28 seminar 14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 6
Examinări 14
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 70
3.5 Total ore pe semestru 1 42+70 102
3.6 Numărul de credite 4

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



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  Prezenţă facultativă

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezenţă obligatorie

5.3 de desfăşurare a laboratorului 

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io
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le

 Studierea şi interpretarea apariţiei şi dezvoltării educaţiei fizice de-a lungul tuturor orânduirilor şi
formaţiunilor sociale.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Utilizarea metodelor și tehnicilor de autocontrol psihocomportamental

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta aspectele de referinţă ale apariţiei şi

dezvoltării educaţiei fizice şi sportului în lume şi în ţara noastră.
 Deprinderea de a aprofunda tematica de curs şi de a accesa informaţii

necesare întocmirii şi susţinerii de referate.

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea formelor de organizare şi exprimare ale educaţiei fizice;
conţinutul şi scopul acestei activităţi.

 Prezentarea metodelor şi mijloacelor educaţiei fizice folosite în
societăţiile dezvoltării umane.

 Prezentarea sistemelor, ideilor şi specificul unor şcoli – expresie a
gândirii şi creaţiei unor personalităţi ale pedagogiei universale.



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Bazele generale ale istoriei educaţiei fizice şi
sportului.

Prelegerea
Conversația

2 ore

Educaţia fizică în diferite etape de dezvoltare Prelegerea
Conversația

16 ore

Jocurile Olimpice moderne Prelegerea
Conversația

2 ore

Evoluţia ideii olimpice în România. Prelegerea
Conversația

2 ore

Istoria educaţiei fizice şi sportului în România. Prelegerea
Conversația

2 ore

Participarea României la Jocurile Olimpice. Prelegerea
Conversația

2 ore

Rezultatele obţinute de sportivii români în
mari competiţii internaţionale (jocuri
olimpice, campionate mondiale, campionate
mondiale universitare, campionate europene şi
balcanice).

Prelegerea
Conversația

2 ore

Bibliografie
1. Bănăţean, O. - Educaţia fizică şi sportul în învăţământul superior din România, Revista EFS nr.3, 1970
2. Chiş, M. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003
3. Chiş, M. - Olimpismul antic şi modern, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003
4. Ciosici, D. - Olimpiada centenarului văzută din interior, Ed. Excelsior, Timişoara, 1996
5. Ghibu, E. - Locul Institutului de Educaţie fizică şi sport în ansamblul activităţilor sportive din ţara

noastră”, Revista EFS nr.11, 1972
6. Ghibu, E., Todan, I. - Sportul românesc de-a lungul anilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970
7. Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiada recordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965
8. Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976
9. Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964
10. Mitra, Gh. - Constelaţia Olimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984
11. Neţa, Gh. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Cluj-Napoca, 1992
12. Postolache, N. - Istoria sportului românesc în date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979
13. Simionescu, E. - Momente importante în evoluţia concepţiei despre Educaţia Fizică în România în

perioada 1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969
14. Todan, I. - Evoluţia formelor organizatorice centrale ale educaţiei fizice şi sportului românesc, 1944-

1967, Revista EFS nr.3, 1972
15. Zarmarovsky, V. - Renaşterea Olimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Tratarea integrală a temelor predate la curs. Explicația

Conversația
10 ore

Întocmirea şi susţinerea unor referate asupra
materialelor bibliografice recomandate.

Explicația
Conversația

4 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
1. Bănăţean, O. - Educaţia fizică şi sportul în învăţământul superior din România, Revista EFS nr.3, 1970
2. Chiş, M. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003
3. Chiş, M. - Olimpismul antic şi modern, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003
4. Ciosici, D. - Olimpiada centenarului văzută din interior, Ed. Excelsior, Timişoara, 1996



5. Ghibu, E. - Locul Institutului de Educaţie fizică şi sport în ansamblul activităţilor sportive din ţara
noastră”, Revista EFS nr.11, 1972

6. Ghibu, E., Todan, I. - Sportul românesc de-a lungul anilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970
7. Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiada recordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965
8. Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976
9. Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964
10. Mitra, Gh. - Constelaţia Olimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984
11. Neţa, Gh. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Cluj-Napoca, 1992
12. Postolache, N. - Istoria sportului românesc în date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979
13. Simionescu, E. - Momente importante în evoluţia concepţiei despre Educaţia Fizică în România în

perioada 1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969
14. Todan, I. - Evoluţia formelor organizatorice centrale ale educaţiei fizice şi sportului românesc, 1944-

1967, Revista EFS nr.3, 1972
15. Zarmarovsky, V. - Renaşterea Olimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 70%

atitudinea față de
disciplină

9.2 Seminar

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 30%

atitudinea față de
disciplină

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă

Data completării:

23.09.2014

Titular curs (Semnătura):
Lect.Univ.dr.Tiberiu Puta

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

5. Ghibu, E. - Locul Institutului de Educaţie fizică şi sport în ansamblul activităţilor sportive din ţara
noastră”, Revista EFS nr.11, 1972

6. Ghibu, E., Todan, I. - Sportul românesc de-a lungul anilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970
7. Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiada recordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965
8. Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976
9. Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964
10. Mitra, Gh. - Constelaţia Olimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984
11. Neţa, Gh. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Cluj-Napoca, 1992
12. Postolache, N. - Istoria sportului românesc în date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979
13. Simionescu, E. - Momente importante în evoluţia concepţiei despre Educaţia Fizică în România în

perioada 1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969
14. Todan, I. - Evoluţia formelor organizatorice centrale ale educaţiei fizice şi sportului românesc, 1944-

1967, Revista EFS nr.3, 1972
15. Zarmarovsky, V. - Renaşterea Olimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 70%

atitudinea față de
disciplină

9.2 Seminar

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 30%

atitudinea față de
disciplină

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă

Data completării:

23.09.2014

Titular curs (Semnătura):
Lect.Univ.dr.Tiberiu Puta

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

5. Ghibu, E. - Locul Institutului de Educaţie fizică şi sport în ansamblul activităţilor sportive din ţara
noastră”, Revista EFS nr.11, 1972

6. Ghibu, E., Todan, I. - Sportul românesc de-a lungul anilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970
7. Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiada recordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965
8. Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976
9. Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964
10. Mitra, Gh. - Constelaţia Olimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984
11. Neţa, Gh. - Istoria Educaţiei Fizice şi Sportului, Cluj-Napoca, 1992
12. Postolache, N. - Istoria sportului românesc în date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979
13. Simionescu, E. - Momente importante în evoluţia concepţiei despre Educaţia Fizică în România în

perioada 1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969
14. Todan, I. - Evoluţia formelor organizatorice centrale ale educaţiei fizice şi sportului românesc, 1944-

1967, Revista EFS nr.3, 1972
15. Zarmarovsky, V. - Renaşterea Olimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 70%

atitudinea față de
disciplină

9.2 Seminar

însușirea
conținutului cursului

observarea curentă
testarea cunoștințelor 30%

atitudinea față de
disciplină

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă

Data completării:

23.09.2014

Titular curs (Semnătura):
Lect.Univ.dr.Tiberiu Puta

Data avizării în departament

09.2014

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 și motricitate specială
1.3 Catedra Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Practică de orientare și turism
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. Domokos Martin
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Titularul activităţilor de laborator/lucrări Lect. Univ. dr. Puta Tiberiu, Lect. Univ. dr. Domokos Martin
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare VP 2.8 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână din care ore curs Seminar laborator
3.2 Număr ore pe semestru 42 din care ore curs Seminar laborator 42
3.3 Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 64
3.5 Total ore pe semestru 106
3.6 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Însuşirea bazei tehnicii şi metodicii şi a unui nivel de pregătire fizică generală şi specifică

schiului
4.2 de competenţe  Ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă necesară disciplinei.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Laboratoare, săli de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Hărți, busole, posturi



6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le
 însuşirea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi de specialitate necesare practicării în condiţii

optime a turismului şi orientării sportive;
 cunoaşterea principiilor de leadership şi formarea capacităţii studenţilor de a organiza şi

conduce grupuri în tabere, excursii, drumeţii;
 înţelegerea paşilor metodici folosiţi în predarea noţiunilor specifice orientării sportive şi

turismului;
 cunoaştera unor noţiuni de topografie şi cartografi;
 capacitatea de a explica şi interpreta activităţile specifice care trebuiesc realizate în natură în

cadrul taberelor, excursilor sau drumeţiilor;
 folosirea diferitelor deprideri şi priceperi pentru pregătirea unei excursii;
 capacitatea de a elabora programe pentru diferitele activităţi desfăşurate în natură;
 activităţile turistice corespunzător organizate şi conduse, contribuie la lărgirea orizontului de

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ale studenţilor, dezvoltând dragoste pentru natură şi
frumuseţile tării noastre;

 multitudinea de activităţi motrice întreprinse într-un cadru natural în cadrul activităţilor
turistice şi  a Orientării sportive converg la funcţionarea şi menţinerea organismului în
condiţii optime de sănătate;

 cultivarea şi popularizare acestor activităţi va contribui la evadarea din mediul urban în
natură, astfel dezvoltând aptitudinile psiho-motrice, capacitatea de a efectua un efort fizic
susţinut, cu o mobilitate intelectuală ridicată, cât şi practicarea unui turism ecologic, reducând
astfel impactul asupra mediului

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe

 Abilităţi de lucru în echipă
 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă
 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării
 Iniţiativă
 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 cunoştinţe necesare pentru

practicarea în condiţii optime a turismului şi orientării sportive, a
organizării de concursuri de orientare, precum şi a conducerii
grupurilor în tabere, conştientizarea riscului şi managementul acestuia.

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a participa activ la programele de orientare şi turism,
formarea capacităţii de a organiza şi conduce grupuri în tabere,
abilitatea de a folosi în orice condiţii harta şi busola şi respectarea
principiilor ecologice „leave no trace”

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator



Pregătirea echipamentului, îmbrăcămintea, încălţămintea, împachetarea
rucsacului

2 ore

Camparea şi alegerea locului de campare 4 ore
Noţiuni de igienă personală 4 ore
Pregătirea focului şi pregătirea hranei 2 ore
Gunoiului şi eliminarea rezidurilor 2 ore
Aplicarea principiilor de turism ecologic – Leave no trace 2 ore
Conducera grupurilor în turismul montan - Leadership 2 ore
Planificarea şi pregătirea unui traseu montan 2 ore
Comportamentul în excursii 2 ore
Orientarea în teren cu şi fără hartă, cu busola 2 ore
Aspecte privind comportamente etice în natură 2 ore
Managementul riscului 2 ore
Prim ajutor 2 ore
Găsirea posturilor pe un traseu definit într-o perioadă de timp 2 ore
Conducera grupurilor în turismul montan - Leadership 2 ore
Aplicarea principiilor de turism ecologic – Leave no trace 2 ore
Planificarea şi pregătirea unui traseu montan 2 ore
Evaluarea activităţii 4 ore
Bibliografie
Absolon, M. – Pokorny, T., Leave no Trace – outdoor skills and Ethics, Leave no trace, Inc., Boulder, Colorado,
2001
Drury, J.K – Bonney, B.F., The Backcountry Classroom – Lesson Plans for Teaching in the Wilderness, ICS
Books, Inc. Merrillville, 1992
Heintz, D., Orientarea „Sportul pădurilor”, Editura Sport-Turism, 1975
Ford, P. – Blanchard J., Leadership and Administration of Outdoor Pursuits, Venture Publishing, Inc., 1993
Soos, Gh., Sportul orientării, Editura Avrămeanca, Craiova, 1993
Ţigu Gabriela, Turismul montan, Editura Uranus, Bucureşti, 1981



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 tehnică 30%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar Nivel de pregătire tehnică Practică 30%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular curs (Semnătura)

Lect. dr. Domokos Martin

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura)

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 tehnică 30%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar Nivel de pregătire tehnică Practică 30%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular curs (Semnătura)

Lect. dr. Domokos Martin

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura)

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 tehnică 30%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar Nivel de pregătire tehnică Practică 30%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.3 Laborator / lucrări

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular curs (Semnătura)

Lect. dr. Domokos Martin

Data avizării în departament

09.2014

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 și motricitate specială
1.3 Catedra Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Practică de schi
2.2 Titularul activităţilor de curs -
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări Conf. Univ. dr. Baniaş Petru, Lect. Univ. dr. Puta Tiberiu, Lect.

Univ. dr. Domokos Martin
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare VP 2.8 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână din care ore curs - Seminar laborator
3.2 Număr ore pe semestru 42 din care ore curs - Seminar laborator 42
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 5
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 30
3.5 Total ore pe semestru 72
3.6 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Însuşirea bazei tehnicii şi metodicii şi a unui nivel de pregătire fizică generală şi specifică

schiului
4.2 de competenţe  Ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă necesară disciplinei.

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

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Zăpadă şi instalaţii pe cablu



6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le

 Cunoaşterea tehnicii probelor de schi prevăzute în programa şcolară a ciclului primar şi
gimnazial.

 Înţelegerea succesiunii metodice de predare şi învăţare a unor tehnici de deplasare la nivelul
primar şi al ciclului gimnazial pe schiuri.

 Ridicarea nivelului de pregătire fizică generală şi specifică execuţiei corecte din punct de
vedere tehnic a procedee de deplasare.

 Putea de execuţie şi demonstraţie a unui procedeu specific nivelului de vârstă primar şi
general.

 Corectarea eventualelor derapaje, greşeli de la tehnica probelor însuşite.
 Să aibă o atitudine corespunzătoare activităţii pe care o va desfăşura la catedră,corectitudine,

imparţialitate, să manevreze toate uneltele teoretico practice de specialitate, psihopedagogice
necesare desfăşurării unui proces pedagogic de calitate.

 Să realizeze un sistem continuu de evaluare bazat pe competenţe valorice, intelectuale ale
elevilor.

 Să aibă o atitudine compatibilă cu profesia de pedagog, să fie un exemplu în comportament,
ţinută, activ, şi permanent preocupat de perfecţionarea personală, completând cunoştinţele cu
cele mai noi realizări.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe

 Abilităţi de lucru în echipă
 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă
 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării
 Iniţiativă
 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  Deprinderea de a executa din punct de vedere tehnic o probă atletică

prevăzută în programa şcolară elaborată de MECTS la ciclul primar şi
gimnazial

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea tehnicii de bază a schiului alpin

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator

Sosirea, repartiţia la cazare, careu cu organizarea activităţii,
prezentarea programului taberei, semnarea protocolului de activitate,
verificarea echipamentului, prezentarea regulamentului de ordine
internă şi a orarului desfăşurării activităţii.

5 ore

Deplasarea la locul de desfăşurare al activităţii prezentarea manevrelor 5 ore



de prindere şi desprindere al echipamentului, deplasări pe loc, pe plan
drept, întoarcerile cu pas adăugat, mersuri simultane şi alternative,
urcările cu diferiţi paşi pe schiuri. Alunecări cu opriri în contrapantă.
Coborârile directă şi oblică, frânările, oprirea la punct fix, urcarea cu
mijloacele de transport pe cablu.

8 ore

Ocolirile în plug, ½ plug, trecerea peste denivelări, derapajele. 8 ore
Coborârea oblică cu ocolirea în plug la marginea pantei şi coborârea
oblică cu ocolirea în paşi succesivi la deal şi la vale, cu balans, cu
pivotare.

8 ore

Trecerea prin traseu marcat cu examinarea celor însuşite. 8 ore
Bibliografie
RÂŢĂ Elisabeta - Tehnica  şi metodica schiului, 2010;
NAGY E., NAGEL A., DOMOKOS M. – Aspecte teoretice ale schiului modern, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2006; ISBN 973-7608-58-5, pag. 159;
TEODORESCU Virgil - Metodica învăţării schiului, 2000; ISBN 973-582-308-x;
STROIE PELIN, F., RUNCAN, C. - Tehnica şi metodica schiului alpin, 1999.

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3 Laborator / lucrări Nivel de pregătire tehnică Practică 90%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular lucrări practice

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):

de prindere şi desprindere al echipamentului, deplasări pe loc, pe plan
drept, întoarcerile cu pas adăugat, mersuri simultane şi alternative,
urcările cu diferiţi paşi pe schiuri. Alunecări cu opriri în contrapantă.
Coborârile directă şi oblică, frânările, oprirea la punct fix, urcarea cu
mijloacele de transport pe cablu.

8 ore

Ocolirile în plug, ½ plug, trecerea peste denivelări, derapajele. 8 ore
Coborârea oblică cu ocolirea în plug la marginea pantei şi coborârea
oblică cu ocolirea în paşi succesivi la deal şi la vale, cu balans, cu
pivotare.

8 ore

Trecerea prin traseu marcat cu examinarea celor însuşite. 8 ore
Bibliografie
RÂŢĂ Elisabeta - Tehnica  şi metodica schiului, 2010;
NAGY E., NAGEL A., DOMOKOS M. – Aspecte teoretice ale schiului modern, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2006; ISBN 973-7608-58-5, pag. 159;
TEODORESCU Virgil - Metodica învăţării schiului, 2000; ISBN 973-582-308-x;
STROIE PELIN, F., RUNCAN, C. - Tehnica şi metodica schiului alpin, 1999.

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3 Laborator / lucrări Nivel de pregătire tehnică Practică 90%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular lucrări practice

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):

de prindere şi desprindere al echipamentului, deplasări pe loc, pe plan
drept, întoarcerile cu pas adăugat, mersuri simultane şi alternative,
urcările cu diferiţi paşi pe schiuri. Alunecări cu opriri în contrapantă.
Coborârile directă şi oblică, frânările, oprirea la punct fix, urcarea cu
mijloacele de transport pe cablu.

8 ore

Ocolirile în plug, ½ plug, trecerea peste denivelări, derapajele. 8 ore
Coborârea oblică cu ocolirea în plug la marginea pantei şi coborârea
oblică cu ocolirea în paşi succesivi la deal şi la vale, cu balans, cu
pivotare.

8 ore

Trecerea prin traseu marcat cu examinarea celor însuşite. 8 ore
Bibliografie
RÂŢĂ Elisabeta - Tehnica  şi metodica schiului, 2010;
NAGY E., NAGEL A., DOMOKOS M. – Aspecte teoretice ale schiului modern, Editura Universităţii de Vest,
Timişoara, 2006; ISBN 973-7608-58-5, pag. 159;
TEODORESCU Virgil - Metodica învăţării schiului, 2000; ISBN 973-582-308-x;
STROIE PELIN, F., RUNCAN, C. - Tehnica şi metodica schiului alpin, 1999.

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs

9.2 Seminar

9.3 Laborator / lucrări Nivel de pregătire tehnică Practică 90%
Rezultat competiţie Practică 10%

9.4 Standard minim de performanţă
 Nota 5

Data completării
5.09.2014

Titular lucrări practice

Data avizării în departament
09.2014

Director departament (Semnătura):



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și Motricitate Specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Bazele generale ale jocului sportiv: VOLEI
2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Grădinaru Sorin
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activități de laborator Conf. univ. dr. Grădinaru Sorin
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1 seminar laborator 2
3.2 Total ore din planul de învăţământ 42 din care ore curs 14 seminar laborator 28
3.3 Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 14
Examinări 8
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 58
3.5 Total ore pe semestru 100
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  sală de curs

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  sală de sport



6. Competenţele specifice acumulate
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- Cunoaşterea mecanismului de bază a acţiunilor de joc.

- Procedee tehnice şi modul lor de utilizare în joc.

- Capacitatea de a opera cu principalele prevederi regulamentare

C
om
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- Utilizarea metodelor și tehnicilor de autocontrol psihocomportamental.

- Asimilarea cunoștințelor de tip organizațional.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

- Cursul are menirea de a prezenta problematica tehnicii şi tacticii
jocului de volei, sistematizarea acestor două componente, precum
şi regulamentul jocului de volei.

- Deprinderea de a aplica acţiunile de joc de bază în jocul bilateral şi
de a opera cu principalele prevederi regulamentare.

7.2 Obiectivele specifice - Iniţierea studenţilor în jocul de volei.
- Dobândirea cunoştinţelor specifice necesare practicării voleiului.
- Priceperi de demonstrant şi metodist.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Apariţia şi dezvoltarea jocului de volei. Voleiul în România şi
contribuţia ţării noastre la dezvoltarea acestuia. Caracteristici,
structură.

Prelegerea
Conversația

2

2. Acţiuni individuale în volei – particularităţi şi sistematizare. 4
3. Acţiuni colective – tactica colectivă. 4
4. Regulamentul jocului de volei. 4
Bibliografie

Nr.

crt.
Autor(i) An

apariţie Titlu, Editură / Revistă

1. Adam, V. 2004 „Iniţiere în jocul de volei”, Editura ANDREAS, Bucureşti.

2. Bâc, O. 1999 „Volleyball”, Editura Universităţii din Oradea.

3. Bâc, O. şi colab. 2002 „Volleyball-ul în kinetoterapie”, Editura Universităţii din Oradea.

4. Grădinaru, S., Mergheş, P. 2010 „VOLEI tehnică-tactică”, Editura Eurobit, Timişoara.

5. Moţ, Doina 2007 „VOLEI – tehnica jocului”, Editura Eurobit, Timişoara.

6. Păcuraru, Al. 1999
„VOLEI. Teorie şi Metodică”, Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos”, Galaţi.



8.3. Laborator Metode de
predare

Observaţii

Organizarea materială pentru lecţii.

Jocul de volei: generalităţi, scopul jocului, terenul de joc, zone şi spaţii,
acţiuni de joc. Acomodarea cu dimensiunile terenului – deplasări specifice.
Poziţia fundamentală – mişcarea în teren.

Demonstrația
Exersarea

2
2

Pasa cu două mâini de sus – ex. pregătitoare, ex. globale în 2 şi 3 jucători.
Pasa cu două mâini de jos.

Serviciul de sus din faţă – ex. globale.
Joc bilateral 3-3 pe jumătate de teren utilizând cele 3 acţiuni însuşite.

2

2

Lovitura de atac – generalităţi, execuţii fără minge, execuţii globale (la
minge ţinută, aruncată, din pasă).
Blocaj individual – ex. globale, atac – blocaj.

Serviciu – preluare din serviciu (a nu se neglija preluarea de sus).

2

2

Plonjonul – diferenţiat fete – băieţi (facultativ).
Mijloace specifice jocului de volei care pot fi adaptate şi utilizate în
kinetoterapie.
Volei „în aşezat”; volei „în stând” .
Joc bilateral 4-4 (după modelul jocului de minivolei).
Joc bilateral 6-6 (după modelul jocului competiţional).

2

4

2
4
4

Bibliografie

Nr.

crt
Autor(i) An

apariţie Titlu, Editură / Revistă

7. Adam, V. 2004 „Iniţiere în jocul de volei”, Editura ANDREAS, Bucureşti.

8. Bâc, O. 1999 „Volleyball”, Editura Universităţii din Oradea.

9. Bâc, O. şi colab. 2002 „Volleyball-ul în kinetoterapie”, Editura Universităţii din Oradea.

10. Grădinaru, S., Mergheş, P. 2010 „VOLEI tehnică-tactică”, Editura Eurobit, Timişoara.

11. Moţ, Doina 2007 „VOLEI – tehnica jocului”, Editura Eurobit, Timişoara.

12. Păcuraru, Al. 1999
„VOLEI. Teorie şi Metodică”, Editura Fundaţiei Universitare
„Dunărea de Jos”, Galaţi.



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
9.1 Curs însușirea conținutului cursului observarea curentă

testarea cunoștințelor
50%

atitudinea față de disciplină
9.2 Seminar

9.3 Laborator însușirea deprinderilor specifice probe de control 50%
criteriul progresului realizat

9.4 Standard minim de performanţă
 Stăpânirea acțiunilor de joc și a conținutului cursului la nivel minimal.

Data completării:

22.09.2014

Titular curs (Semnătura)
Conf.univ.dr. Grădinaru Sorin

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura)
Conf.univ.dr. Eugen Bota



FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Departamentul de Kinetoterapie și Motricitate Specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ANATOMIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. dr. Oravițan Mihaela
2.3 Titularul activităţilor de lucrări
practice

Asist. Univ. dr. Rusu Alexandra

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp: 86 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire lucrări practice, teme, referate 14
Tutoriat 14
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 86
3.8 Total ore pe semestru 142
3.9 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  Prezența obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezența obligatorie, pregătirea referatelor



6. Competenţele specifice acumulate
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 aprofundarea unor noţiuni elementare privind structura macroscopică şi microscopică a

organismului uman;
 studiul anatomiei descriptive a organismului uman în mod analitic, pe sisteme şi aparate;
 cunoaşterea şi înţelegerea substratului morfologic al mişcării prin studiul aprofundat al

anatomiei aparatului locomotor;
 însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor legate de principalele elemente anatomice ale

aparatului locomotor, în special şi a organismului uman, în general.
 explicarea structurii şi organizării celulare, tisulare, precum şi la nivel de organ, aparat şi

sistem a organismului uman;
 capacitatea de  explicare şi interpretare a caracteristicilor structurale ale diferitelor ţesuturi

care intră în compoziţia aparatelor şi sistemelor organismului în contextul fiziologiei
acestora;

 explicarea şi înţelegerea organizării diferitelor structuri care intră în compoziţia complexului
mioartrokinetic în contextul înţelegerii ulterioare a aspectelor fiziologice, biomecanice  şi
kinetoterapeutice legate de aceste structuri.

 valorificarea optimă a propriului potenţial raportat la partea descriptivă a anatomiei;

C
om
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ve
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e  angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane sau/şi instituţii care se ocupă de evaluarea

somatoscopică şi somatometrică a organismului uman;
 participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de

specialitate;
 promovarea unui mediu centrat pe valori etice, profesionale şi pe dorinţa de a cunoaşte, în

limita posibilităţilor, structura organismului uman, a morfologiei regiunilor acestuia, atât în
contextul activităţii fizice cât şi a diferitelor patologii la care se face referire în curs.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a asigura dobândirea de către studenţi a unor

noţiuni fundamentale privind anatomia umană, structura microscopică şi
macroscopică a organismului uman, atât ca întreg, precum şi, analitic,
pe aparate şi sisteme, cu accent pe anatomia aparatului locomotor, având
în vedere specificul specializării de la nivelul studiilor universitare de
licenţă.

7.2 Obiectivele specifice  însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor legate de principalele elemente
anatomice ale aparatului locomotor, în special şi a organismului uman,
în general.

 explicarea şi înţelegerea organizării diferitelor structuri care intră în
compoziţia complexului mioartrokinetic în contextul înţelegerii ulte-
rioare a aspectelor fiziologice, biomecanice  şi kinetoterapeutice legate
de aceste structuri.



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Noţiuni generale de anatomie descriptivă: definiţie,
terminologie, poziţia anatomică, planuri anatomice. Regiunile
anatomice. Celula, ţesuturile.

Prezentari ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Osteologia: definiţie, noţiuni elementare. Sistemul osos:
prezentare generală a ţesutului osos, clasificarea oaselor,
vascularizaţia şi inervaţia oaselor.

Prezentari ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Scheletul capului. Scheletul trunchiului: anatomia coloanei
vertebrale, a coastelor şi a sternului.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Scheletul membrului superior: centura scapulară (clavicula şi
omoplatul), humerusul, radiusul şi ulna, scheletul mâinii.
Scheletul membrului inferior: centura pelvină (coxalul),
femurul, tibia şi peroneul, scheletul piciorului.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Artrologia: noţiuni elementare. Articulaţiile: definiţie,
clasificare, structura unei diartroze.Tipurile de mişcări
articulare. Anatomia articulaţiilor mari (ale umărului, cotului,
şoldului şi genunchiului). Prezentarea caracteristicilor
anatomice generale ale celorlalte articulaţii.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

4 ore

Miologia: noţiuni elementare.  Muşchii: definiţie, clasificare,
inervaţia şi vascularizaţia muşchiului striat scheletic,
prezentarea muşchiului ca organ: structura microscopică a
fibrei musculare, organizarea muşchiului; anexele muşchilor
(fascii, retinacule etc.). Muşchii capului şi trunchiului.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

4 ore

Muşchii membrelor superioare: ai umărului, braţului,
antebraţului şi mâinii. Muşchii membrelor inferioare: ai
şoldului, coapsei, gambei şi piciorului.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Sistemul nervos: structură generală; sistemul nervos central
(emisferele cerebrale, diencefalul, trunchiul cerebral,
cerebelul, măduva spinării); sistemul nervos periferic: nervii
cranieni şi spinali, plexuri nervoase (structură, ramuri)

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

4 ore

Analizatorii: definiţie, structură (segmente); prezentarea
anatomiei analizatorilor vizual, cutanat, kinestezic, olfactiv,
gustativ.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Anatomia aparatului cardiovascular  (inima şi  vasele
sanguine). Circulaţia sanguină (sistemică şi pulmonară).
Sistemul limfatic (ganglionii limfatici, vasele limfatice,
circulaţia limfatică). Anatomia aparatului respirator: căile
respiratorii extra- şi intrapulmonare şi  ţesutul pulmonar
propriu-zis; prezentarea structurii cavităţilor nazale, a
faringelui, laringelui, traheei, bronhiilor, plămânilor.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore



Anatomia sistemelor digestiv prezentarea organizării tubului
digestiv; structura organelor tubului digestiv (cavitatea
bucală, faringe,stomac, intestin subţire şi gros) şi a glandelor
anexe acestuia (glande salivare, ficat, pancreas), endocrin
prezentarea structurii generale a unei glande endocrine;
prezentarea hipofizei, a glandelor suprarenale, a tiroidei, a
paratiroidelor, a pancreasului endocrin, a epifizei şi a
timusului, excretor (prezentarea structurii microscopice şi
macroscopice a rinichiului şi a căilor urinare: uretere, vezica
urinară  şi uretră) şi reproducător (prezentarea aparatului
genital feminin şi masculin (glande sexuale, căile genitale şi
organele genitale externe) .

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Noţiuni generale de anatomie descriptivă: definiţie,
terminologie, poziţia anatomică, planuri anatomice. Regiunile
anatomice. Celula, ţesuturile.

Prezentări ppt, utilizarea
atlaselor anatomice interactive

2 ore

Bibliografie
1. Diaconescu N., Niculescu V., Rottenberg N. - Ghid de anatomie practică, Editura Facla, Timişoara,

1988;
2. Gray H. - Anatomy, descriptive and surgical.1901 Edition, Editura Courage Books, Philadelphia, 2002;
3. Ifrim M. - Atlas de anatomie umană, vol. I-III, Editura Medicală, Bucureşti, 1980;
4. Netter F.H. - Atlas de anatomie a omului, Ediţia a IV-a, Editura Medicală Callisto, 2008;
5. Oraviţan M. - Ghid de anatomie – aparatul locomotor, Editura Mirton, Timişoara, 2003;
6. Oraviţan M. - Ghid de anatomie – organe, aparate şi sisteme, Editura Mirton, Timişoara, 2007;
7. Papillian V. - Anatomia omului, vol. I-II, Editura Medicală, Bucureşti, 1996;
8. Sinelnikov S. I. - Atlas de anatomie, vol. I-III, Editura Mediţina, Moscova, 1996.

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Poziţia anatomică, planurile anatomice; terminologia
specifică. Regiunile corpului uman şi segmentele acestora.
Scheletul capului şi al trunchiului.

Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

4 ore

Scheletul membrelor superioare şi inferioare Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

4 ore

Articulaţiile: clasificarea şi structura diartrozelor; anatomia
principalelor diartroze.

Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

4 ore

Muşchii striaţi scheletici: muşchii capului şi trunchiului. Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

2 ore



Muşchii membrelor superioare şi inferioare. Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

6 ore

Sistemul nervos central şi periferic. Aparatul cardio-vascular.
Aparatul respirator.

Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

4 ore

Sistemul digestiv, endocrin, excretor, reproducător.
Analizatorii.

Explicarea noțiunilor
anatomice prin utilizarea
planșelor, mulajelor,
prezentarea noțiunilor de
anatomie topografică pe viu

4 ore

Bibliografie
1. Netter F.H. - Atlas de anatomie a omului, Ediţia a IV-a, Editura Medicală Callisto, 2008;
2. Oraviţan M. - Ghid de anatomie – aparatul locomotor, Editura Mirton, Timişoara, 2003;
3. Oraviţan M. - Ghid de anatomie – organe, aparate şi sisteme, Editura Mirton, Timişoara, 2007;
4. Perry C. şi colab. - The Encyclopedic Atlas of the Human Body, Global Book Publishing Pty Ltd, 2004;
5. Biel A. - Trail Guide to the Body Flashcards Vol 1: Skeletal System, Joints, and Ligaments, Movements of the

Body [Cards], 4 edition, 2010
6. Biel A. - Trail Guide to the Body Flashcards Vol 2: Muscles of the Body [Cards], 4 edition, 2010.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Dobândirea noțiunilor de anatomie este esențială în înțelegerea și cunoașterea ulterioară a funcționării
organismului uman, în general, și a motricității umane, în special fiind un reper important în pregătirea
profesională atât a absolvenților specializării Educație fizică și sport, cât și ai specailizării Kinetoterapie
și motricitate specială.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs Examen oral 50%

10.5 Lucrări
practice

Cunoașterea practică a noțiunilor de anatomie; capacitatea de
a identifica pe materialele didactice sau pe viu diferitele
elemente anatomice prezentate

Examen oral 25%

Participarea activă la orele de lucrări practice; pregătirea
temelor

Prezentări,
dezbateri

25%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea teoretică și practică a noțiunilor de anatomie ale aparatului locomotor; capacitatea de a

identifica pe materialele didactice sau pe viu a diferitelor elemente anatomice prezentate



Data completării

18.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament

09.2014

Semnătura şefului departamentului



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/kKnetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina BIOMECANICĂ
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. Pantea Corina
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. Dr. Pantea Corina
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. Univ. Dr. Pantea Corina
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2 seminar laborator 2
3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28 seminar laborator 28
3.3.Distribuţia fondului de timp: 100 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 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 100
3.5 Total ore pe semestru 1 156
3.6 Numărul de credite 6

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

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

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezență obligatorie
 Prezentarea referatului

6. Competenţele specifice acumulate

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
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 Cunoaşterea şi însuşirea principalelor regiuni topografice ale corpului uman.
 Însuşirea noţiunilor de biomecanică şi aplicarea lor în sport dar şi în cazul diferitelor

patologii.
 Cunoaşterea şi înţelegerea mișcărilor la nivelul fiecărei articulații.
 Efectuarea bilanțului articular.
 Explicarea principalelor mişcări ale corpului în spaţiu din punct de vedere biomecanic.
 Explicarea exerciţiilor fizice folosite în recuperare şi rolul lor în biomecanica mişcării.
 Explicarea exerciţiilor fizice utilizate pentru recuperarea diferitelor deficienţe fizice
 să realizeze o continuă îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin studierea literaturii de

specialitate, a noilor metode şi tehnici folosite în recuperarea pacienţilor

C
om

pe
te

nţ
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tra
ns

ve
rs

al
e  interpretarea modificărilor biomecanice survenite în organism sportivului în urma unor

accidentări și aplicarea unui program de antrenament adaptat perioadei posttraumatice.
 capacitatea de a elabora programe de antrenament fizic pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice,

a tehnicii specifice sportului practicat cunoscând biomecanica acestuia şi corectând în același
timp o serie de greșeli prin explicarea mișcării corecte din punct de vedere biomecanic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta principalele regiuni topografice ale

corpului, de a analiza biomecanica principalelor articulaţii ale
corpului, de a descrie din punct de vedere biomecanic principalele
mişcări ale corpului în cadrul activităţii fizice

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a efectua bilanţul articular la nivelul articulațiilor
membrului superior, inferior și al coloanei vertebrale

 Cunoașterea fazelor biomecanice ale mersului, alergării, aruncării,
săriturii

 Deprinderea de a recunoaşte principalele regiuni topografice ale
corpului cu reperarea celor mai importante structuri anatomice

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Noţiuni generale de biomecanică Prezentare powerpoint 2 ore
Principiile fundamentale ale biomecanicii Prezentare powerpoint 2 ore
Descrierea din punct de vedere
biomecanic a poziţiilor fundamentale

Prezentare powerpoint 2 ore

Biomecanica mersului Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica alergării Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica aruncării Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica săriturii Prezentare powerpoint 2 ore
Bilanţul articular generalităţi,
biomecanica articulațiilor coloanei
vertebrale

Prezentare powerpoint 2 ore

Biomecanica articulațiilor umărului Prezentare powerpoint 2 ore
Bimecanica cotului Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica articulațiilor mâinii Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica articulației coxofemurale Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica articulației genunchiului Prezentare powerpoint 2 ore
Biomecanica articulațiilor piciorului Prezentare powerpoint 2 ore
Bibliografie



1. Beeryman Reese Nancy, Bandy W (2002) - Joint Range of Motion and Muscle Lenght Testing, Ed. W.B.
Saunders Company

2. Borza Iconia (1997) - Biomecanică principii fundamentale în mişcarea sportivă, Ed. Marineasa, Timişoara
3. Buckup K (2008) - Clinical Tests for the Musculoskeletal System – Examination, Signs, Phenomena, Ed.

Thieme, Stuttgart, 2nd edition
4. Blandine Calais-Germain (2009) - Anatomie pentru mişcare, vol I+II, Ed. Polirom Iaşi
5. Christy Cael (2010) - Functional Anatomy – Musculoskeletal Anatomy, Kinesiology and Palpation for

Manual Therapists, Ed. Lippincott Williams &Wilkins
6. Gross J, Fetto J, Rosen E (2009) - Musculoskeletal Examination, Ed Wiley-Blackwell
7. Hamill J, Knutzen K (2009) - Biomechanical Basis of Human Movement, Ed. Lippincott Williams &Wilkins,

third edition
8. Kapandji, I.A. (2006) - Physiologie articulaire, fascicule I,II,III, Ed. Maloine, Paris
9. Lippert Lynn (2006) - Clinical Kinesiology and Anatomy, Ed. F.A. Davis Company, fourth edition
10. Cynthia C. Norkin, D. Joyce White (2009) - Measurement of Joint Motion A Guide to Goniometry, fourth

edition, by F. A. Davis Company
11. Oraviţan Mihaela (2003) - Ghid de anatomie aparatul  locomotor, Ed. Mirton, Timişoara
12. Pantea Corina (2008) - Ghid de anatomie topografică, Ed. Mirton, Timişoara
13. Pantea Corina (2009) - Elemente de biomecanică cu aplicaţii în sport şi kinetoterapie, Ed. Politehnica,

Timişoara
1. Pantea Corina (2009) - Entorsele genunchiului – anatomie, analiza biomecanică a mişcărilor şi tehnici de

recuperare funcţională - Editura Politehnica, Timişoara;
14. Papilian, V (1982) - Anatomia omului, vol 1+2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
15. Putz R, Pabst R (2004) - Sobotta Atlas of Human Anatomy, vol I+II, Ed Medica Panamericana
16. Susan Standring (2008) - Gray’s Anatomy – The Anatomical Basis of Clinical Practice, Ed Churchill

Livingstone Elsevier
17. Taboadela Claudio (2007) - Goniometria – una herramientapara la evaluacion de las incapacidades

laborales, Ed Asociart ART
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Descrierea din punct de vedere
biomecanic a principalelor mişcări ale
corpului în spaţiu

Prezentare powerpoint
Prezentări de referate și
dezbateri

2 ore

Descrierea din punct de vedere
biomecanic a unor exerciţii din gimnastică

Prezentare powerpoint
Prezentări de referate și
dezbateri

2 ore

Descrierea din punct de vedere
biomecanic a diferitelor stiluri de înot, a
mişcărilor practicate la caiac şi canotaj

Prezentare powerpoint
Prezentări de referate și
dezbateri

2 ore

Descrierea din punct de vedere
biomecanic a principalelor mişcări din
cadrul jocurilor sportive

Prezentare powerpoint
Prezentări de referate și
dezbateri

2 ore

Efectuarea practică a bilanţului articular la
nivelul membrului superior: articulația
scapula-humerală

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Efectuarea practică a bilanţului articular la
nivelul membrului superior: articulația
cotului

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Efectuarea practică a bilanţului articular la
nivelul membrului superior: articulațiile
mâinii

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Efectuarea practică a bilanţului articular al
membrului inferior: articulația
coxofemurală

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore



Efectuarea practică a bilanţului articular al
membrului inferior: articulația
genunchiului

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Efectuarea practică a bilanţului articular al
membrului inferior: articulațiile piciorului

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Descrierea anatomică a articulaţiilor de la
nivelul coloanei cervicale, lombare şi
efectuarea practică a bilanţului articular al
coloanei vertebrale

Realizarea practică a
măsurătorilor

2 ore

Bibliografie
1. Beeryman Reese Nancy, Bandy W (2002) - Joint Range of Motion and Muscle Lenght Testing, Ed. W.B.

Saunders Company
2. Buckup K (2008) - Clinical Tests for the Musculoskeletal System – Examination, Signs, Phenomena, Ed.

Thieme, Stuttgart, 2nd edition
3. Blandine Calais-Germain (2009) - Anatomie pentru mişcare, vol I+II, Ed. Polirom, Iaşi
4. Kapandji, I.A. (2006) - Physiologie articulaire, fascicule I,II,III, Ed. Maloine, Paris
5. Cynthia C. Norkin, D. Joyce White (2009) - Measurement of Joint Motion - A Guide to Goniometry, fourth

edition, by F. A. Davis Company
2. Pantea Corina (2013) - Ghid practic de artrologie, miologie și goniometrie membru superior, Editura

Mirton, Timişoara,
3. Pantea Corina (2013)- Ghid practic de artrologie, miologie și goniometrie membru inferior, Editura Mirton,

Timişoara,
6. Taboadela Claudio (2007) - Goniometria – una herramientapara la evaluacion de las incapacidades

laborales, Ed Asociart ART

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs
Cunoașterea noțiunilor
prezentate la curs

Examen scris 80 %

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

Participarea activă la
orele de lucrări
practice; pregătirea
referatelor

Aprecierea
referatelor
prezentate,
participarea la
dezbateri

20 %

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea teoretică și practică a noțiunilor de anatomie și biomecanică ale aparatului mioartrokinetic
 identificarea pe materialele didactice și pe viu a diferitelor elemente anatomice și regiuni topografice

prezentate și discutate în cadrul cursului și lucrărilor practice

Data completării:

13.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):





Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timișoara

1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport/ Kinetoterapie și motricitate
specială

1.3 Departamentul Kinetoterapie și motricitate specială
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina MASAJ
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. Pantea Corina
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. Univ. Dr. Pantea Corina
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1 seminar laborator 2
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14 seminar laborator 28
3.3.Distribuţia fondului de timp: 34ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe
teren

7

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 34
3.5 Total ore pe semestru 1 76
3.6 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie, educație pentru sănătate
4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență obligatorie la cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezență obligatorie

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



6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 aplicaţiile masajului în sport
 cunoaşterea procedeelor de masaj
 însuşirea celor mai folosite tehnici de masaj
 importanţa cunoaşterii şi aplicării sportmasajului în traumatologia sportivă
 cunoaşterea efectelor masajului asupra organismului
 însuşirea manevrelor clasice şi a tehnicilor speciale de masaj;
 cunoaşterea şi înţelegerea efortului  multidiscipinar în recuperarea diverselor afecţiuni;
 cunoaşterea principiilor care stau la baza realizării unor programe complexe de recuperare care să

includă şi tehnicile speciale de masaj asociate cu alte mijloace de recuperare;
 însuşirea principalelor tehnici şi metode utilizate în funcţie de afecţiunea principală şi de leziunile

asociate
 explicarea mecanismelor producerii unor anumite leziuni şi interpretarea modificările sistemice,

regionale şi locale survenite ca urmare a afecţiunii respective;
 explicare şi interpretarea efectelor masajului clasic asupra organismului sănătos
 explicare şi interpretarea efectelor masajului în cazul diferitelor patologii
 capacitatea de explicare şi interpretare a efectelor diverselor metode şi tehnici speciale de masaj

ce pot fi aplicate în funcţie de tipul afecţiunii;
 capacitatea de explicare şi interpretare a efectelor diverselor metode şi tehnici complementare

kinetoterapiei în reabilitarea patologiei studiate.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  colaborare continuă cu medicii specialişti, kinetoterapeuţi sau fiziokinetoterapeuţi pentru

rezolvarea diverselor cazuri mai complexe din punct de vedere al patologiei şi prezentarea
cazurilor mai deosebite avute în studiu

 folosirea propriei creativităţi în realizarea programelor de reabilitare la cazurile pe care le au în
tratament și aplicarea tehnicilor corespunzătoare de masaj în funcție de patologie

 să realizeze o continuă îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin studierea literaturii de
specialitate, a noilor metode şi tehnici folosite în recuperarea pacienţilor

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a prezenta condiţiile tehnice necesare

aplicării masajului, a efectelor masajului asupra organismului
precum şi a indicaţiilor şi contraindicaţiilor aplicării manevrelor
de masaj. Prezentarea procedeelor principale şi secundare de
masaj precum şi particularităţile aplicării lor asupra diferitelor
segmente şi regiuni ale corpului.

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a cunoaşte şi aplica metodele şi tehnicile clasice
de masaj, automasaj şi sportmasaj.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Noţiuni generale privind masajul
(terminologie, definiţie, clasificare,
indicaţii, contraindicaţii, efecte

Prezentare powerpoint 2 ore

Examenul fizic al pacientului Prezentare powerpoint 2 ore
Descrierea tehnicii procedeelor principale
şi secundare de masaj

Prezentare powerpoint 2 ore

Descrierea tehnicii procedeelor principale
şi secundare de masaj aplicate la nivelul
membrelor

Prezentare powerpoint 2 ore

Descrierea tehnicii procedeelor principale Prezentare powerpoint 2 ore



şi secundare de masaj aplicate la nivelul
spatelui şi regiunii cefei
Descrierea tehnicii procedeelor principale
şi secundare de masaj aplicate la nivelul
peretelui toracic, al peretelui abdominal şi
al feţei

Prezentare powerpoint 2 ore

Automasajul, definiţie, indicaţii, tehnică.
Sportmasajul, definiţe, avantaje,
obiective, tehnică

Prezentare powerpoint 2 ore

Bibliografie
1. BLANDINE Calais-Germain (2009) - Anatomie pentru mişcare, vol 1 şi 2 - Ed. Polirom, Iaşi
2. KING Robert (1992) - Performance massage, Ed. Human Kinetics
3. DE DOMENICO Giovanni,WOOD Elizabeth (1997) - Beard’s massage, Ed. Saunders
4. CASSAR Mario-Paul (2004) - Handbook of clinical massage, Ed. Churchill Livingstone
5. PANTEA Corina (2008) - Procedee tehnice de masaj şi automasaj, Editura Mirton, Timişoara
6. IONESCU Adrian (1994) - Masaj procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport, Ed. ALL, București
7. NEMEŞ, I.D.A., (1999) - Masoterapie - masaj şi tehnici complementare, Editura Orizonturi Universitare,

Timişoara, 1999.
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Descrierea tehnicii procedeelor principale
şi secundare de masaj și executarea
practică a acestora

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Efectuarea practică a masajului la nivelul
segmentelor membrului inferior

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Efectuarea practică a masajului la nivelul
segmentelor membrului superior

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Efectuarea practică a masajului la nivelul
spatelui, regiunii cefei și al feței

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Efectuarea practică a masajului la nivelul
peretelui toracic şi al abdomenului

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

2 ore

Efectuarea practică a masajului general Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Descrierea tehnicii procedeelor principale
şi secundare de automasaj la nivelul
membrelor superioare, inferioare, spatelui,
al peretelui toracic şi al abdomenului

Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

4 ore

Aplicaţiile sportmasajului Efectuarea practică a
procedeelor de masaj

2 ore

Bibliografie
1. BLANDINE Calais-Germain (2009) - Anatomie pentru mişcare, vol 1 şi 2, Ed. Polirom, Iaşi
2. KING Robert (1992) - Performance massage, Ed. Human Kinetics,
3. DE DOMENICO Giovanni,WOOD Elizabeth (1997) - Beard’s massage, Ed. Saunders
4. CASSAR Mario-Paul (2004) - Handbook of clinical massage, Ed. Churchill Livingstone
5. PANTEA Corina (2008) - Procedee tehnice de masaj şi automasaj, Editura Mirton, Timişoara
6. IONESCU Adrian (1994) - Masaj procedee tehnice, metode, efecte, aplicaţii în sport, Ed. ALL,
7. NEMEŞ, I.D.A., (1999) - Masoterapie - masaj şi tehnici complementare, Editura Orizonturi Universitare,

Timişoara



9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală

9.1 Curs

Cunoașterea
noțiunilor prezentate
la curs

Examen scris
80%

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

Participarea activă la
orele de lucrări
practice;

Aprecierea participării
active la orele de
lucrări practice

20%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea noțiunilor teoretice și practice privind procedeele principale și secundare de masaj și

automasaj

Data completării:

13.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):
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