
Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea 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 ACTIVITĂŢI MOTRICE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Paul MIRON
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lector Univ. Dr. Paul MIRON
2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 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 1 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar laborator 14
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 
4.2 de competenţe 

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

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezența 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
C

om
pe

te
nţ

e
pr

of
es

io
na

le  Particularităţile aplicării activităţilor motrice în centrele de asistenţă socială şi la domiciliu;
 Cunoaşterea influenţei practicării activităţilor motrice şi a aplicabilităţii lor la persoane cu nevoi
speciale, adulţi cu nevoi speciale şi vârstnici;
 Îndepărtarea/ameliorarea cât mai mult posibil a stării marginalizare a unui individ în vederea
restabilirii capacităţii acestuia de a trăi într-o manieră integrată pe plan fizic, psihic şi social.

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;

 Asimilarea cunoştiinţelor de tip organizaţional.
 Integrarea într-o echipă multidisciplinară (medic, asistent social, kinetoterapeut, psiholog) pentru a
obţine efectele scontate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a asigura studenţilor cunoştinţele teoretice necesare

dobândirii competenţelor specifice acestei discipline

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii de explicare şi interpretare a tehnicilor de utilizare a
activităţilor motrice, precum şi a efectelor lor, în cadrul asistenţei sociale

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Introducere în asistenţa socială

Prelegerea

Conversația

Discursul euristic

2 ore
Categorii de beneficiari ai asistenţei sociale 2 ore
Problemele sociale şi trebuinţele umane 2 ore
Activităţile motrice ca mijloc de integrare socială 2 ore
Jocul ca activitate socio-educativă 2 ore
Paralympic Games/Special Olympic Games 2 ore
Activităţi motrice pentru persoane marginalizate social 2 ore
Bibliografie
1.Bocancea, C., Neamţu, G. Elemente de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 ;
2.Doru Buzducea. Aspecte contemporane în asistenţa socială.Editura Polirom, 2005;
3.Gavriluţă C.; Gavriluţă N. (2010) Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicaţii. Editura POLIROM, Iași;
4.Neamţu, G., Tratatul de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;
5.Albu , A., Albu, C., Petcu, I. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională, Editura Polirom, Iaşi.

2001
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Activităţi motrice pentru persoane cu deficienţă de vedere

Problematizare

Brain storming

2 ore
Activităţi motrice pentru persoane cu deficienţă de auz 3 ore
Activităţi motrice pentru persoane cu deficienţă
locomotorie 3 ore

Activităţi motrice pentru persoane cu deficiență
intelectuală 3 ore

Activităţi motrice pentru persoane marginalizate social 3 ore
Bibliografie
6.Bocancea, C., Neamţu, G. Elemente de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 ;
7.Doru Buzducea. Aspecte contemporane în asistenţa socială.Editura Polirom, 2005;
8.Gavriluţă C.; Gavriluţă N. (2010) Sociologia sportului. Teorii, metode, aplicaţii. Editura POLIROM, Iași;
9.Neamţu, G., Tratatul de asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;



Albu , A., Albu, C., Petcu, I. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională, Editura Polirom, Iaşi. 2001

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

9.1 Curs
Însuşirea conţinutului cursului Observarea curentă
Atitudinea faţă de disciplină Testarea cunoştiințelor 50%

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Însuşirea deprinderilor
specifice Prezentări 50%

Participare la dezbateri
9.4 Standard minim de performanţă
 Stăpânirea deprinderilor specifice practicării activităţilor motrice în centre de asistență socială

Data completării:

20.09.2014

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 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 Denumirea disciplinei BASCHET
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Grădinaru Csilla
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Titularul activităţilor de laborator Conf. Univ. dr. Grădinaru Csilla, Lect. Univ. dr. Miron Paul
2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 3 2.67Tipul 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 care ore curs 1 seminar laborator 3
3.2 Total ore din planul de învăţământ 56 din care ore curs 14 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 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 14
Examinări 14
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 76
3.5 Total ore pe semestru 132
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 desfășurare a laboratorului  Sală de sport



6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e
pr

of
es

io
na

le
 Generalităţi, scop, mod de desfăşurare, structură;
 Dobândirea cunoştinţelor necesare practicării jocului de baschet;
 Cunoaşterea mecanismului de bază a procedeelor de joc şi modul de utilizare în acţiuni individuale şi

colective;
 Stăpânirea procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice la nivel de avansaţi.

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  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

baschet, regulamentul de joc, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor de baschet;

 Formarea deprinderii de a aplica procedeele tehnice de bază în jocul bilateral
şi de a opera cu principalele prevederi regulamentare.

7.2 Obiectivele specifice  Iniţierea studenţilor în jocul de baschet;
 Stăpânirea procedeelor tehnice pentru începători şi avansaţi;
 Capacitatea de a opera cu principalele prevederi ale regulamentului;
 Priceperi de demonstrant şi metodist;
 Consolidarea acţiunilor tehnico-tactice însuşite;
 Capacitatea de a opera regulile jocului de baschet în calitate de arbitru.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Apariţia, evoluţia şi caracteristicile jocului de baschet, tendinţe de
dezvoltare

 Prelegerea;
 Conversația.

Noţiuni definitorii şi fazele generale ale teoriei jocului de baschet
Elementele tehnice şi sistematizarea procedeelor tehnice de bază
Noţiuni definitorii şi sistematizarea tacticii jocului de baschet
Sisteme competiţionale şi noţiuni de regulament al jocului de baschet

Bibliografie

1. Bachner, L., Grădinaru, Cs. „Baschet – Metodica învăţării”, Universitatea de Vest, Timişoara, 1996.
2. Hrişcă, A., Negulescu, C. „Baschet. Tehnică şi tactică individuală. Metodica învăţării”, Editura Sport-Turism,

Bucureşti, 1981.
3. Predescu, T. „Baschet”, Editura Spicon, Tg.Jiu, 2000.
4. Predescu, T., Moanţă, A. „Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare”, Editura Semne, Bucureşti, 2001.
5. Predescu, T., Grădinaru, Cs. „Baschet. Tehnică – Tactică”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005.
6. Vasilescu, L. „Baschet. Bazele tacticii”, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.



8.3 Laborator Metode de predare Observaţii

Structuri de procedee tehnice pentru îmbunătăţirea jocului
fără minge în atac şi a jocului apărătorului.

 Demonstrația
 Exersarea

Învăţarea şi perfecţionarea jocului cu mingea.
Pasa cu două mâini de la piept, pasa din dribling, oprirea într-
un timp şi în doi timpi, pivotarea prin păşire şi întoarcere,
protecţia mingii.
Dribling în diferite variante.
Învăţarea şi perfecţionarea finalizărilor.
Aruncările la coş din întoarcere specifice jucătorilor pivoţi şi
centri.
Învăţarea şi perfecţionarea acţiunilor tactice individuale:
- în apărare: marcajul agresiv şi diferenţiat;
- în atac: demarcajul lateral şi în adâncime, pătrunderea pe
partea mingii şi din partea opusă acesteia.
Perfecţionarea structurilor de bază ale jocului în atac şi în
apărare prin exerciţii şi jocuri cuprinzând principalele
elemente tehnice şi acţiuni tactice individuale, în cadrul unor
relaţii atacant-apărător (1x1, 2x2, 3x3).
Instruirea tactică colectivă – învăţarea şi perfecţionarea
combinaţiilor tactice:
- în atac: „dă şi du-te”, încrucişare simplă, atacul în
superioritate numerică (2x1, 3x2).

Instruirea tactică colectivă – învăţarea şi perfecţionarea
combinaţiilor tactice:
- în apărare: „închiderea pătrunderii”, „alunecarea”, apărarea
în inferioritate numerică (1x2, 2x3).
Învăţarea contraatacului şi apărării împotriva contraatacului
cu pasă la vârf şi cu intermediar.
Învăţarea variantelor sistemului de apărare om la om (normal
şi agresiv).
Învăţarea şi perfecţionarea jocului colectiv bilateral prin
jocuri cu temă şi situaţie (2x2, 3x3, 5x5).
Cunoştinţe, priceperi şi deprinderi metodice: sisteme de
exerciţii pentru învăţarea tehnicii şi tacticii, specifice
nivelului studiat.
Metodica utilizării elementelor tehnico-tactice ale jocului de
baschet pentru îmbunătăţirea aptitudinilor motrice de bază
specifice elevilor ciclului gimnazial.
Programarea componentelor jocului de baschet în
conformitate cu conţinutul programei de educaţie fizică
pentru ciclul gimnazial.
Bibliografie

1. Bachner, L., Grădinaru, Cs. „Baschet – Metodica învăţării”, Universitatea de Vest, Timişoara, 1996;
2. Hrişcă, A., Negulescu, C. „Baschet. Tehnică şi tactică individuală. Metodica învăţării”, Editura Sport-Turism,

Bucureşti, 1981;
3. Predescu, T. „Baschet”, Editura Spicon, Tg. Jiu, 2000;
4. Predescu, T., Moanţă, A. „Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare”, Editura Semne, Bucureşti, 2001;



5. Predescu, T., Grădinaru, Cs. „Baschet. Tehnică – Tactică”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005;
6. Vasilescu, L. „Baschet. Bazele tacticii”, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
9.1 Curs Însușirea conținutului cursului Observarea curentă 50%

Atitudinea față de disciplină Testarea cunoștințelor
9.2  Seminar

9.3 Laborator Însușirea deprinderilor specifice Probe de control 50%
Criteriul progresului realizat

9.4 Standard minim de performanţă
 Stăpânirea procedeelor tehnice de bază și a conținutului cursului la nivel satisfăcător

Data completării
22.09.2014

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 Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport/Kinetoterapie şi Motricitate
Specială

1.3 Catedra
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 Denumirea disciplinei BAZELE GENERALE ALE KINETOTERAPIEI
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 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: 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 -
3.7 Total ore studiu individual 100
3.8 Total ore pe semestru 156
3.9 Numărul de credite 5

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

 Biomecanică
 Masaj
 Metode de evaluare somato-funcţională

4.2 de competenţe -



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

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezenţă obligatorie
 Prezentarea orală a unor tehnici kinetice

6. Competenţele specifice acumulate

C
om

pe
te

nţ
e

pr
of

es
io

na
le

 Aprofundarea şi cunoaşterea unor noţiuni teoretice cu care se opereaza în kinetoterapie;
 Explicarea obiectivelor şi mijloacelor din kinetoterapie;
 Explicarea şi interpretarea diverselor metodele şi tehnici folosite în diferitele domenii ale

kinetoterapiei (ortopedie, reumatologie, neurologie, pediatrie etc);
 Însuşirea tehnicilor şi metodelor de recuperare utilizate în kinetologie;
 Înţelegerea rolului kinetoterapiei în recuperarea bolnavului cu diferite entităţi patologice;
 Dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor fizical-kinetice însuşite prin efectuarea de aplicaţii

practice.

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  Capacitatea de a elabora programe de recuperare în diferite situaţii patologice cu care se vor

întâlni în practica curentă;
 Realizarea unei continue îmbunătăţiri a pregătirii profesionale prin studierea literaturii de

specialitate, a noilor metode şi tehnici folosite în recuperarea pacienţilor;
 Participarea la sesiuni de comunicări studențești, simpozioane şi congrese naţionale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a familiariza studenţii asupra unor noţiuni

teoretice cu care se operează în domeniul kinetoterapiei. La sfârşitul
acestui curs studenţii trebuie să fie capabili să aplice metodele şi
tehnicile fizical-kinetice în diferitele domenii ale kinetoterapiei
(ortopedie, reumatologie, neurologie, pediatrie etc);

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a efectua programe de kinetoterapie individualizate şi
adaptate fazei bolii, tratamentului conservator şi/sau chirurgical
efectuat, precum şi particularităţilor individuale ale fiecărui pacient.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Terminologia, definirea şi taxonomia kinetoterapiei Prezentare powerpoint 2 ore
Principiile, scopurile si obiectivele kinetoterapiei Prezentare powerpoint 2 ore
Atribuţiile, sarcinile, obligaţiile şi responsabilităţile
kinetoterapeutului

Prezentare powerpoint 2 ore

Exercitiul fizic și kinetic Prezentare powerpoint 2 ore
Bazele generale ale mișcării. Motricitatea reflexă Prezentare powerpoint 2 ore
Reflexele medulare și supramedulare Prezentare powerpoint 2 ore
Evaluarea în kinetoterapie Prezentare powerpoint 4 ore
Tehnici kinetologice de baza. Tehnicile akinetice Prezentare powerpoint 2 ore
Tehnici kinetologice de baza. Tehnicile kinetice Prezentare powerpoint 2 ore
Mobilizarea pasiva si activa Prezentare powerpoint 2 ore
Tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă Prezentare powerpoint 4 ore
Stretching-ul ca metodă complementară în
recuperarea fizică

Prezentare powerpoint 2 ore



Bibliografie
1. Chiriac M., Testarea manuală a forţei musculare, Editura Universităţii, Oradea, 2000.
2. Cordun M., Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti,1999.
3. De Lisa J. et al., Rehabilitation Medicine (Principles and practice)-third edition, Lippincot- Raven

Publishers, Philadelphia,1988.
4. Kiss Iaroslav., Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 2004.
5. Knott M., Voss D., Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Hobler-Harper Book, 1962.
6. Marcu Vasile., Bazele teoretice şi practice ale exerciţiilor fizice în kinetoterapie, Editura Imprimeriei de

Vest, Oradea, 1999.
7. Sbenghe Tudor, Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1991.
8. Simon L., Genou et medicine de reeducation, Collection de pathologie locomotrice 1, Editura Masson, Paris,

1978.
9. Sîrbu E, Chiriac M, Ianc Dorina, Fundamentele kinetoterapiei – Noțiuni și tehnici, Editura Universității din

Oradea 2012.
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Mobilizările pasive şi active Prezentări de referate și

dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Metode de evaluare folosite în
kinetoterapie.

Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Tehnicile akinetice Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Tehnicile kinetice dinamice şi statice Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Diagonalele Kabat Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Testarea musculară a membrului superior.
Tehnici de mobilizare a membrului
superior

Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

4 ore

Testarea musculară a membrului inferior.
Tehnici de mobilizare a membrului
inferior

Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

4 ore

Testarea coloanei vertebrale. Mobilizarea
coloanei vertebrale. Tehnici de
manipulare

Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Metoda Williams Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Tehnicile de facilitare neuromusculară
proprioceptivă

Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

4 ore

Stretching-ul muscular. Aplicații practice Prezentări de referate și
dezbateri
Aplicaţii practice

2 ore

Bibliografie
1. Flora D., Tehnci de bază în kinetoterapie, Editura Universităţii, Oradea 2002.
2. Lippert Lynn, Clinical Kinesiology and Anatomy, Ed. F.A. Davis Company, fourth edition 2006.
3. Cynthia C. Norkin, D. Joyce White - Measurement of Joint Motion - A Guide to Goniometry, fourth edition,

by F. A. Davis Company, 2009.
4. Oraviţan Mihaela, Ghid de anatomie aparatul  locomotor, Ed. Mirton, Timişoara 2003.
5. Pantea Corina, Elemente de biomecanică cu aplicaţii în sport şi kinetoterapie, Ed. Politehnica 2009,



Timişoara.
6. Sbenghe T., Kinesiologie – ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti, 2002.
7. Sbenghe T., Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală, Bucureşti 1999.
8. Tache G., Ghid de medicină fizică şi recuperare medicală, Ed. Scripta, Bucureşti 2001.

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

 Dobândirea noţiunilor fundamentale de kinetoterapie şi folosirea acestora în elaborarea unor programe
de recuperare în funcţie de  particularităţile individuale ale pacientului şi adaptat ficărei patologii în
parte.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală
10.4 Curs Cunoaşterea noţiunilor prezentate la

curs
Examen scris 80%

10.5 Seminar /
laborator

Participarea activă la orele de
seminar; pregătirea referatelor

Aprecierea referatelor prezentate,
participarea la dezbateri

20%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea teoretică şi practică a tehnicilor şi metodelor folosite în kinetologie.
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor de evaluare.
 Capacitatea de a elabora un program de kinetoterapie individualizat şi adaptat unei anumite patologii.

Data completării
20. 09.2014

Semnătura titularului de curs
Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena

Semnătura titularului de seminar
Lect. Univ. Dr. Sîrbu Elena

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului
Conf. univ. dr. Gligor Șerban



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
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 EDUCAŢIE PRIN AVENTURĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. Domokos Martin
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. Domokos Martin
2.4 Titularul activităţilor de laborator / lucrări
2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Vp 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 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 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 5
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 37
3.5 Total ore pe semestru 65
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Însuşirea bazei tehnicii şi metodicii educatiei prin aventura
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  Parc de aventură



6. Competenţele specifice acumulate
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 cunoaştera şi înţelegerea metodelor pedagogice de „învăţare prin experimentare” şi „să
învăţăm făcând”

 cunoaştere filosofiei şi valorilor care stau la baza programelor de educaţie prin aventură
 cunoaşterea modului de planificare, organizare şi conducere a activităţilor de educaţie prin

aventură
 cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de evaluare folosite în educaţia prin aventură.
 capacitatea de recunoaştere şi soluţionare a riscurilor existente sau apărute în timpul

activităţilor
 capacitatea studenţilor de a explica obiectivele educaţiei prin aventură ca formă a procesului

instructiv educativ în şcoală
 capacitatea studenţilor de a explica şi conduce jocurile motrice interactive
 evaluarea nevoilor de cunoaştere în cadrul grupurilor participante la jocurile de team building

şi educaţie prin aventură
 promovarea activităţilor fizice în natură, dezvoltarea armonioasă a corpului, învăţarea

lucrurilor fundamentale despre tabără.
 educarea valorilor, virtuţilor şi competenţelor care trebuie împărtăşite în scopul : lucrului în

echipă, a relaţiilor interumane, a încrederii, curajului, speranţei, a respectului, a cunoaşterii de
sine şi a responsabilităţii.

 capacitatea de a orienta activităţile spre nevoile persoanelor sau grupului existent;
 capacitatea de a corecta anumite puncte slabe care sunt descoperite la persoane sau la grup;
 posibilitatea de a adapta programele de exerciţii din natură nevoilor existente.
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 Abilităţi de a organiza activităţi cu grupe
 Abilităţi de lucru în echipă
 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă
 Capacitatea de a înţelege autonomia învăţării,
 Capacitatea de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;
 Capacitatea de empatie
 Capacitatea de a asculta activ;
 Capacitatea de a formula întrebări relevante ; de a reformula anumite enunţuri pentru a le face

inteligibile;
 Deschidere către învăţare, autonomie şi responsabilitate
 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un

comportament

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

învăţare, de a oferi studenţilor cunoştinţe despre filosofia şi valorile
care stau la baza programelor de educaţie prin aventură, precum şi
despre managementul riscului cu privire la activităţile desfăşurate în
natură.

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a participa activ la un program de educaţie prin
aventură, de a organiza activităţi în natură, de a da ajutor şi de a
asigura în activităţile specifice educaţiei prin aventură

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Bibliografie

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
8.3 Laborator



Introducere în tema cursului. Protecţia muncii. Cunoaşterea terenului şi
a aparaturii folosite.

4 ore

Jocuri motrice interactive de cunoaştere interumană 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Jocuri de team building 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Escaladă pe perete stâncos cu grad redus de dificultate 4 ore
Curs de frânghii la mare înălţime 4 ore
Bibliografie
BUELL, L., Outdoor leadership competency: A manual for self-assessment and staff evaluation. Greenfield, MA:
Environmental Awareness 1983
CLARK, K. E. CLARK, M. B., Measures of leadership. West Orange, NJ: Leadership Library of America, 1990
COCKRELL, D., The wilderness educator: The Wilderness Education Association curriculum guide.
Merrillville, IN: ICS Books, Inc., 1991
DRURY, J. K., Idea notebook: Wilderness food planning in the computer age. Journal of Experiential Education, 86
PRIEST, Simon, GASS, Michael A., Effective leadership in adventure programming, Human Kinetics, 1997
ROHNKE, Karl, BUTLER, Steve, Quicksilver, Editura Kendall – Hunt, 1995

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Nivel de pregătire 40%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar

9.3 Laborator Nivel de pregătire tehnică Practică 30%

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):

Introducere în tema cursului. Protecţia muncii. Cunoaşterea terenului şi
a aparaturii folosite.

4 ore

Jocuri motrice interactive de cunoaştere interumană 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Jocuri de team building 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Escaladă pe perete stâncos cu grad redus de dificultate 4 ore
Curs de frânghii la mare înălţime 4 ore
Bibliografie
BUELL, L., Outdoor leadership competency: A manual for self-assessment and staff evaluation. Greenfield, MA:
Environmental Awareness 1983
CLARK, K. E. CLARK, M. B., Measures of leadership. West Orange, NJ: Leadership Library of America, 1990
COCKRELL, D., The wilderness educator: The Wilderness Education Association curriculum guide.
Merrillville, IN: ICS Books, Inc., 1991
DRURY, J. K., Idea notebook: Wilderness food planning in the computer age. Journal of Experiential Education, 86
PRIEST, Simon, GASS, Michael A., Effective leadership in adventure programming, Human Kinetics, 1997
ROHNKE, Karl, BUTLER, Steve, Quicksilver, Editura Kendall – Hunt, 1995

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Nivel de pregătire 40%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar

9.3 Laborator Nivel de pregătire tehnică Practică 30%

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):

Introducere în tema cursului. Protecţia muncii. Cunoaşterea terenului şi
a aparaturii folosite.

4 ore

Jocuri motrice interactive de cunoaştere interumană 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Jocuri de team building 4 ore
Curs de frânghii la joasă înălţime 4 ore
Escaladă pe perete stâncos cu grad redus de dificultate 4 ore
Curs de frânghii la mare înălţime 4 ore
Bibliografie
BUELL, L., Outdoor leadership competency: A manual for self-assessment and staff evaluation. Greenfield, MA:
Environmental Awareness 1983
CLARK, K. E. CLARK, M. B., Measures of leadership. West Orange, NJ: Leadership Library of America, 1990
COCKRELL, D., The wilderness educator: The Wilderness Education Association curriculum guide.
Merrillville, IN: ICS Books, Inc., 1991
DRURY, J. K., Idea notebook: Wilderness food planning in the computer age. Journal of Experiential Education, 86
PRIEST, Simon, GASS, Michael A., Effective leadership in adventure programming, Human Kinetics, 1997
ROHNKE, Karl, BUTLER, Steve, Quicksilver, Editura Kendall – Hunt, 1995

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
9.1 Curs Nivel de pregătire 40%

Succesiunea metodică a
învăţării

30%

9.2 Seminar

9.3 Laborator Nivel de pregătire tehnică Practică 30%

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):



Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara
1.2 Facultatea 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 FIZIOLOGIE
2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.5 Anul de studiu II 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 3 din care ore curs 2 seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 14
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 72
3.5 Total ore pe semestru 1 42+72 114
3.6 Numărul de credite 5

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 la cursuri

5.2 de desfăşurare a seminarului 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Prezența obligatorie, Pregătirea și susținerea referatelor

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
 Cunoaşterea şi înţelegerea bazelor funcţionalităţii celulei umane, ca unitate cât şi ca parte a unui
întreg (ţesut, orgam, sistem)
 Cunoaşterea şi înţelegerea funcţiilor organelor, sistemelor funcţionale şi ale aparatelor corpului
uman
 Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi funcţiei componentelor aparatului locomotor uman
 Cunoaşterea și înțelegerea interrelațiilor funcționale dintre organele și sistemele corpului uman
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 Capacitatea de a valorifica în mod optim şi creativ a cunoştinţelor acumulate
 Capacitatea de a acţiona în echipă
 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 funcţiei aparatelor și sistemelor 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  Familiarizarea studentului cu structura şi funcţia celulei, ca unitate

morfologică şi funcţională a organismului uman
 Familiarizarea studentului cu funcţia organelor, sistemelor şi aparatelor
componente le organismului uman
 Cunoaşterea și înțelegerea structurii și funcției aparatului locomotor
uman în interdependență de celelalte sisteme funsționale ale corpului uman

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor legate de principalele elemente
de fiziologie ale aparatului locomotor, în special şi a organismului uman, în
general.
 Explicarea şi înțelegerea organizării și funcției complexe a  diferitelor
structuri care intră în componența complexului mioartrokinetic, în contextul
înțelegerii ulterioare a aspectelor kinetoterapeutice, biomecanice și sportive
legate de aceste structuri

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Celula. Structura şi funcţia celulei standard. Mecanisme
de membrană. Celule specializate - structură şi funcţie
(celula musculară, celula nervoasă)

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Ţesutul muscular. Caracteristici structurale ale ţesutului
muscular striat scheletic, striat cardiac şi al ţesutului
muscular neted. Proprietăţi funcţionale ale muşchiului
striat scheletic. Tipuri de contracţie musculară.

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Ţesutul muscular striat de tip cardiac. Aparatul cardio
circulator şi limfatic - structură şi funcţie.

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Lichidele organismului uman : lichidul extracelular,
sângele, limfa, lichidul cefalo-rahidian (structură şi
funcţie)

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Aparatul respirator - structură şi funcţie. Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Sistemul nervos - structură şi funcţie. SNC, SNP, SNV.
Funcţia de conducere şi funcţia reflexă a sistemului
nervos. Funcţia de integrare a sistemului nervos.

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Glandele cu secreţie internă - structură şi funcţie Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Organele de simţ - structură şi funcţie. Receptorul vizual, Prezentare power-point, 2 ore



receptorul acustic. prelegere.
Organele de simţ - structură şi funcţie. Receptorul
gustativ şi al mirosului, receptorul cutanat.

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Receptorii kinestezici - periferici musculo-tendinoşi şi
receptorul central vestibular

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Aparatul digestiv - tub digestiv şi organe anexe (structură
şi funcţie)

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Aparatul excretor - structură şi funcţie Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Aparatul reproducător - structură şi funcţie Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Integrarea sistemelor şi organelor organismului, sub
influenţa controlului nervos, în mişcare

Prezentare power-point,
prelegere. 2 ore

Bibliografie
1.ASTRAND, Per-Olof, RODAHL, Kaare, şi colaboratorii, 2003, Textbook of Work Physiology – Physiological
Bases of Exercise, 4/E, Editura Human Kinetics
2.BÂRZU Mariana, 2004, Fiziologia efortului – lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara
3.BÂRZU Mariana, 2002, Fiziologia efortului . note de curs, Editura Mirton, Timişoara
4.BÂRZU Mariana, 2002, Control şi autocontrol medical în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timişoara
5.BÂRZU Mariana, 2003, Modificările unor parametri funcţionali ai sistemului locomotor sub acţiunea
exerciţiului fizic, Editura Mirton, Timişoara
6.PLOWMAN, A., SMITH, Sharon, DENISE, L., 2002, Exercise Physiology For Health, Fitness and
Performance, 2/E, Editura Benjamin Cummings
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Mecanisme de membrană – simulare pe calculator Simulare pe calculator,

dezbateri, prezentare referate 2 ore

Fiziologia muschiului striat de stip scheletic – simulare pe
calculator

Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Fiziologia aparatului cardio-circulator – simulare pe
calculator

Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Fiziologia aparatului respirator – simulare pe calculator Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Fiziologis nervului – simulare pe calculator Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Manifestări periferice ale funţiei aparatului cardio-
vascular şi metode de recoltarea a parametrilor funcţionali
(FC, TA)

Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Explorarea funcţională a SN - reflexele osteo-tendinoase,
tonus muscular

Simulare pe calculator,
dezbateri, prezentare referate 2 ore

Bibliografie
1. ASTRAND, Per-Olof, RODAHL, Kaare, şi colaboratorii, 2003, Textbook of Work Physiology – Physiological
Bases of Exercise, 4/E, Editura Human Kinetics
2. BÂRZU Mariana, 2004, Fiziologia efortului – lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara
3. BÂRZU Mariana, 2002, Fiziologia efortului . note de curs, Editura Mirton, Timişoara
4. BÂRZU Mariana, 2002, Control şi autocontrol medical în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timişoara
5. BÂRZU Mariana, 2003, Modificările unor parametri funcţionali ai sistemului locomotor sub acţiunea
exerciţiului fizic, Editura Mirton, Timişoara
6. PLOWMAN, A., SMITH, Sharon, DENISE, L., 2002, Exercise Physiology For Health, Fitness and
Performance, 2/E, Editura Benjamin Cummings
7. XXX, PhysioEx5 – Laboratory Simulations in Physiology



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

9.1 Curs
Cunoaşterea noțiunilor
prezentate la curs Examen – test grilă 80%

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Cunoaşterea noțiunilor
prezentate la seminar, a
simulărilor lucrărilor
practice

Test practic 10%

Realizarea şi prezentarea
referatelor pe temă dată Prezentări, dezbateri 10%

9.4 Standard minim de performanţă

Data completării:

5.09.2014

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 Timișoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educație Fizică ș i Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie şi 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 KINESIOLOGIE
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Universitar dr. Negrea Cristian
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Universitar dr. Negrea Cristian
2.4 Titularul activităţilor de laborator/lucrari Lect. Universitar dr. Negrea Cristian
2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 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 laborator 1
3.2.Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28 seminar laborator 14
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 7
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat
Examinări 4
Alte activităţi
3.4 Total ore studiu individual 32
3.5 Total ore pe semestru 74
3.6 Numărul de credite 5

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 



6. Competenţele specifice acumulate
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1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
Tipuri de mişcare, clasificări
Legiile mişcării
Randamentul mişcării – factori şi condiţionare
2. Explicare şi interpretare
Capacitatea de a analiza mişcările
Utilizarea diferitelor metode şi mijloace de măsurare a eficienţei mişcării
3. Atitudinale
Observarea cât mai obiectivă a mişcării
Elaborarea unei lucrări semestriale
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 Conştientizarea beneficiilor utilizarii analizei cantitative a miscarii
 Conştientizarea beneficiilor utilizarii analizei calitative a miscarii
 Conştientizarea influenţei si beneficiilor utilizarii analizei miscarii asupra optimizarii si

eficientizarii actelor motrice, actiunilor motrice, activitatilor motrice
 Capacitatea de a corela multitudinea de informaţii dobândite
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi deprinderile dobândite în diferite situaţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea acelor cunoştinţe, adică termeni şi noţiuni,  necesare

înţelegereii mişcării, a realizării unei analize cât mai exacte a acesteia.
7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţilor şi deprinderilor necesare aplicării practice a

conceptelor şi noţiunilor cheie în activitatea de analiză a mişcărilor

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Introducere în kinetologie, organizarea
activităţilor

Prelegere participativă 2 ore

Motricitatea umană şi elementele de
structură ale acesteia

Prelegere participativă 4 ore

Caracteristicile mişcării Prelegere participativă 4 ore
Învăţarea motrică Prelegere participativă 4 ore
Exerciţiul fizic – mijloc al educaţiei fizice
şi sportului

Prelegere participativă 2 ore

Analiza calitativă a mişcării – metode şi
procedee metodice

Prelegere participativă 6 ore

Analiza cantitativă a mişcării – metode şi
procedee metodice

Prelegere participativă 6 ore

Bibliografie
Adrian Dragnea, Aura Bota, Teoria activitatilor motrice, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1999
Herczeg, L., Teoria Educatiei Fizice si Sportului, Tipografia UVT, Timisoara, 1995
Hoffman, S. J., Introduction to kinesiology, Human Kinetics, Champaign, IL, 2005
Iconia Borza, Principii fundamentale in miscarea sportiva, Editura Marineasa, Timisoara, 1997
Matveev, L. P.; Novikov, A. D., Teoria si metodica educatiei fizice, Editura Sport Turism, Bucuresti, 1980
Mihai Epuran, Metodologia cercetarii activitatilor corporale, F.E.S.T., Bucuresti, 2005
Nancy Hamilton, Kinesiology-Scientific basis of Human Motion, McGraw-Hill International Edition, 2012
Nils Posse M.G., Special Kinesiology,University Press of the Pacific Honolulu, Hawaii, 2005
Terminologia educatiei fizice si sportului (in sase limbi), Editura Stadion, 1973
Tudor Sbenghe – Kinesiologie – stiinta miscarii, Editura medicala, Bucuresti 2002



William Skartstrom, Gymnastic Kinesiology, American Physical Education Association, Springfield, 2011
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Mişcarea, clasificare şi particularităţi ale
mişcărilor

Demonstraţia, exersarea 1 oră

Observarea – metodă de analiză a mişcării Demonstraţia, exersarea 1 oră
Structura mişcării Demonstraţia, exersarea 1 oră
Analiza caracteristicilor mişcării Demonstraţia, exersarea 2 ore
Etapele învăţării mişcărilor Demonstraţia, exersarea 1 oră
Exerciţiul fizic – aplicaţii practice Demonstraţia, exersarea 4 ore
Exerciţiul fizic – aplicaţii practice Demonstraţia, exersarea 4 ore
Bibliografie
Adrian Dragnea, Aura Bota, Teoria activitatilor motrice, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1999
Herczeg, L., Teoria Educatiei Fizice si Sportului, Tipografia UVT, Timisoara, 1995
Hoffman, S. J., Introduction to kinesiology, Human Kinetics, Champaign, IL, 2005
Iconia Borza, Principii fundamentale in miscarea sportiva, Editura Marineasa, Timisoara, 1997
Matveev, L. P.; Novikov, A. D., Teoria si metodica educatiei fizice, Editura Sport Turism, Bucuresti, 1980
Mihai Epuran, Metodologia cercetarii activitatilor corporale, F.E.S.T., Bucuresti, 2005
Nancy Hamilton, Kinesiology-Scientific basis of Human Motion, McGraw-Hill International Edition, 2012
Nils Posse M.G., Special Kinesiology,University Press of the Pacific Honolulu, Hawaii, 2005
Terminologia educatiei fizice si sportului (in sase limbi), Editura Stadion, 1973
Tudor Sbenghe – Kinesiologie – stiinta miscarii, Editura medicala, Bucuresti 2002
William Skartstrom, Gymnastic Kinesiology, American Physical Education Association, Springfield, 2011

9. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din

nota finală
9.1 Curs Cunoştinţe teoretice legate de stiinta miscarii

Cunoştinţe teoretice legate de latura aplicativa a
kinesiologiei

Examen scris 50%

9.2 Seminar
9.3
Laborator/Lucrari

Tehnica utilizarii analizei calitative a miscarii
Tehnica utilizarii analizei cantitative a miscarii
Tehnica utilizarii diferitelor metode şi mijloace pentru
măsurare a eficienţei mişcării

Examen scris 50%

9.4 Standard minim de performanţă
 Examen practic nota 5
 Examen teoretic nota 5



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 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/kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina KINETOTERAPIA DEFICIENȚELOR FIZICE

FUNCȚIONALE
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 II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 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 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14 seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 23ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 23
3.5 Total ore pe semestru 1 51
3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Anatomie, biomecanică, masaj, gimnastică, înot terapeutic, fiziologia efortului,

kinetologie
4.2 de competenţe  Cunoașterea noțiunilor fundamentale privind exercițiul fizic

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



 Prezentarea referatului

6. Competenţele specifice acumulate
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le

 Cunoaşterea şi însuşirea metodelor de evaluare prin somatometrie şi somatoscopie pentru a putea
elabora un program complex şi eficient de kinetoterapie

 Însuşirea noţiunilor de gimnastică medicală şi aplicarea lor în cazul diferitelor deficienţe fizice.
 Cunoaşterea şi înţelegerea fiecărei deficienţe fizice studiate.
 Cunoaşterea şi înţelegerea cauzelor, a modalităţilor de apariţie şi de corecţie a deficienţelor fizice.
 Explicarea mecanismelor producerii deficienţelor fizice şi interpretarea modificările sistemice,

regionale şi locale survenite ca urmare a deficienţei respective;
 Explicarea şi interpretarea modificărilor anatomice ale regiunilor afectate de diferitelor deficienţe

fizice.
 Explicarea exerciţiilor fizice folosite în recuperare şi rolul lor în biomecanica mişcării.
 Explicarea exerciţiilor fizice utilizate pentru recuperarea diferitelor deficienţe fizice
 folosirea propriei creativităţi în realizarea programelor de exerciţii fizice la cazurile pe care le au

în studiu
 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
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

 explicarea mecanismelor prin care exerciţiul fizic previne apariția deficiențelor fizice funcționale ;
 explicarea şi interpretarea  principiilor care stau la baza realizării unui program specific de

recuperare a deficiențelor fizice funcționale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul are menirea de a descriere atitudinea corectă a corpului, de

a descrie principalele deficienţe fizice, de a prezenta principiile de
corecţie ale acestor deficienţelor fizice, de a descrie cauzele
posibile şi probabile care au dus la apariţia deficienţei fizice,
precum şi de a prezenta programe de exerciţii fizice pentru
corectarea deficienţelor fizice studiate.

 Folosirea exercițiului fizic în scopul prevenirii diferitelor
deficiențe fizice funcționale

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a recunoaşte deficienţele fizice, de a efectua un
examenul somatometric şi somatoscopic corect

 Elaborarea programelor de exerciții corective pentru deficiențele
funcționale prezentate în cadrul cursului

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Gimnastică medicală – noţiuni
introductive
Deficienţe fizice – noţiuni generale,
mijloace de prevenire şi corectare

Prezentare powerpoint 2 ore

Atitudinea corectă a corpului. Examenul
somatometric şi somatoscopic.

Prezentare powerpoint 2 ore

Deficienţele fizice ale coloanei vertebrale Prezentare powerpoint 2 ore
Deficienţele fizice ale toracelui Prezentare powerpoint 2 ore



Deficienţele fizice ale gâtului şi centurii
scapulare – recuperare prin gimnastică
medicală

Prezentare powerpoint 2 ore

Deficienţele fizice ale membrului inferior
şi centurii pelviene - recuperare prin
gimnastică medicală

Prezentare powerpoint 2 ore

Gimnastica respiratorie Prezentare powerpoint 2 ore
Bibliografie
1. BUCUR, C.I. (1982) - Gimnastica medicală, vol. I-IV, Lito Institutul Politehnic Timişoara
2. DUMITRU, D (1984) - Reeducarea funcţională în afecţiunile coloanei vertebrale
3. NEMEŞ, D (2001) - Metode de explorare şi evaluare în kinetoterapie, Ed. Orizonturi Universitare,

Timişoara,
4. POPESCU, Roxana., TRĂISTARU, Rodica., BADEA. P. (2004) - Ghid de evaluare clinică şi funcţională în

recuperarea medicală, vol I+II, Ed. Medicală Universitară, Craiova
5. KISNER , COLBY (2007) - Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques (5th edition), F.A. Davis

Company; 5 edition
6. PEGGY HOUGLUM (2010) - Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries-3rd Edition , Human

Kinetics; 3 edition
7. CRAIG DENEGAR , ETHAN SALIBA , SUSAN SALIBA (2009) - Therapeutic Modalities for

Musculoskeletal Injuries - 3rd Edition , Human Kinetics;
8. DONALD A. NEUMANN PHD PT FAPTA (2009) - Kinesiology of the Musculoskeletal System:

Foundations for Rehabilitation, Mosby; 2 edition
9. SUZANN K. CAMPBELL PT PHD FAPTA, ROBERT J. PALISANO PT SCD, MARGO ORLIN (2011) -

Physical Therapy for Children, Saunders; 4 edition
10. LORI THEIN BRODY , CARRIE M. HALL (2010) - Therapeutic Exercise: Moving Toward Function,

Lippincott Williams & Wilkins; Third edition
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Indici de dezvoltare fizică. Somatometrie.
Somatoscopie. Metode şi mijloace de
prevenire şi corectare a deficienţelor
fizice.

Efectuarea practică a
examenului somatoscopic
și somatometric

2 ore

Programe de exerciţii corective pentru
deficienţele coloanei vertebrale: cifoză,
lordoză, cifolordoză.

Exemplificarea practică a
programelor de exerciții

2 ore

Programe de exerciţii corective pentru
următoarele deficienţe: scolioză,
cifoscolioză, abdomen proeminent.

Exemplificarea practică a
programelor de exerciții

2 ore

Programe de exerciţii corective pentru
torticolis, umeri căzuţi şi aduşi, omoplaţi
depărtaţi

Exemplificarea practică a
programelor de exerciții

2 ore

Mijloace de corectare pentru torace plat şi
înfundat la bază, spate plat, spate rotund.
Gimnastica respiratorie.

Exemplificarea practică a
programelor de exerciții

2 ore

Programe de exerciţii corective pentru
genu valgum, genu varum, picior plat,
picior strâmb congenital

Exemplificarea practică a
programelor de exerciții

2 ore

Bibliografie
1. CAROLINE CORNING CREAGER (1994) - Therapeutic Exercises Using the Swiss Ball, Executive

Physical Therapy; EXPT9 edition
2. JEANINE DETZ (2005) - Ultimate Core Ball Workout: Strengthening and Sculpting Exercises with Over

200 Step-by-Step Photos, Ulysses Press
3. CAROLINE CORNING CREAGER (1998) - Therapeutic Exercises Using Resistive Bands, Executive

Physical Therapy Inc



4. ED MCNEELY , DAVID SANDLER (2006) - The Resistance Band Workout Book, Burford Books
5. PHIL PAGE , TODD ELLENBECKER (2010) - Strength Band Training - 2nd Edition, Human Kinetics;
6. LORNE GOLDENBERG, PETER TWIST (2006) - Strength Ball Training - 2nd Edition,Human Kinetics
7. JANE ARONOVITCHMIRIANE TAYLOR, COLLEEN CRAIG (2008) – Get On It!: BOSU Balance

Trainer Workouts for Core Strength and a Super Toned Body, Ulysses PressJAMES MILLIGAN (2005) -
Swiss Ball for Total Fitness, Main Street

9. SUZANN K. CAMPBELL PT PHD FAPTA, ROBERT J. PALISANO PT SCD, MARGO ORLIN (2011) -
Physical Therapy for Children, Saunders; 4 edition

10. LORI THEIN BRODY, CARRIE M. HALL (2010) - Therapeutic Exercise: Moving Toward Function,
Lippincott Williams & Wilkins; Third edition

9. Evaluare
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de

evaluare
Pondere din nota finală

9.1 Curs
Cunoașterea noțiunilor
prezentate la curs

Examen scris 50%

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

recunoașterea practică a
deficiențelor fizice
funcționale

50%

Participarea activă la
orele de lucrări practice;
pregătirea referatelor și
prezentarea programelor
de exerciții

Aprecierea
prezentărilor de
referate și a
participării la
dezbateri

9.4 Standard minim de performanţă
Cunoașterea noțiunilor teoretice și practice privind depistarea deficientelor fizice funcționale și realizarea unui
program individualizat de recuperare a acestora

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 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 Metode de evaluare somato-funcțională și motrică
2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lector Univ. Dr. Bârzu Mariana
2.5 Anul de studiu II 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 3 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: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 76
3.5 Total ore pe semestru 1 42+76 118
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  Prezența obligatorie

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
 Dobândirea de către studenşi a cunoştinţelor necesare pentru evaluarea structurii corporale a
subiecţilor / elevilor cu care lucrează, la orele de educaţie fizică, activitate sportivă de timp liber,
gimnastică medicală, kinetoterapie
 Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru evaluarea capacităţii de efort a
subiecţilor / elevilor cu care lucrează, la orele de educaţie fizică, activitate sportivă de timp liber,
gimnastică medicală, kinetoterapie
 Capacitatea de a utiliza practic cunoştințele dobândite la curs

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  Capacitatea de evalua din punct de vedere somato-funcţional şi al capacităţii de efort a grupului de

elevi, sportivi, pacienţi – cu care urmează să desfăşoare o activitate motorie
 Capacitatea de a angaja relaţii de parteneriat cu persoane / instituţii, care se ocupă de activitatea de
fitness / sport / activităţi fizice de timp liber / kinetoterapie

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru realizarea unei evaluări de bază

a structurii corporale
 Dobândirea cunoştințelor necesare pentru realizarea unei evaluări de bază
a capacității de efort a individului

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a realiza o evaluare completă, la nivel minim, a structurii
corporale şi a capacităţii de efort a unui subiect
 Deprinderea de a evalua capacităţile biomotrice ale unui individ (sportiv
sau pacient) în teren respectiv la cabinet.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Scurtă introducere în ce priveşte substratele energetice
care susțin efortul fizic

Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Noțiuni generale de somatoscopie, somatometrie.
Determinarea structurii corporale şi a densității corporale.
Utilitate.

Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Metode clasice şi moderne de evaluare a funcțiilor
aparatului cardio-respirator în repaus și efort.
Ergospirometrie.

Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Determinante din punct de vedere biomotric pentru viteză,
forţă, putere, îndemânare, echilibru

Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Forţă și putere musculară, metode de evaluare,
determinarea 1RM., utilitate.

Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Capacitate de efort aerob – teste de teren. Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Recapitularea cunoştințelor Prelegere cu prezentare
Power 2 ore

Bibliografie
1.ARAMĂ, St.S., 2000, Explorări funcţionale, Editura Cerna, Bucureşti
2.BÂRZU Mariana, 2002, Control medical şi autocontrol în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timișoara
3.BÂRZU Mariana, 2004, Fiziologia efortului, lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara
4.BACIU Clement, 1977, Anatomia şi biomecanica aparatului locomotor, Editura Sport-Turism, București
5.BARBU, B., BAROGA, M., 1982, Medicina sportivă, Editura Medicală, Bucureşti
6.BROWN, E. Lee, FERRIGNO, A. Vance, 2005, Training for Speed, Agility and Quickness, Editura Human

Kinetics, Leeds, UK.
7.DRĂGAN, I., 1970. Elemente de investigaţie în medicina sportivă, Editura Stadion, Bucureşti



8.DRĂGAN, I., 1974, Medicina sportivă,Editura Stadion, Bucureşti
9.HOFFMAN Jay, 2006, Norms for Fitness, Performance and Health, Editura Human Kinetics, Leeds, UK
10. WHITING, C. William, RUGG Stuart, 2006, Dynatimy – Dynamic Human Anatomy, Editura Human

Kinetics, Leeds, UK.
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii
Determinarea parametrilor somatometrici, calculul
indicilor somatometrici, incadrare subiecţilor evaluați
într-o categorie de dezvoltare fizică, interpretarea datelor
obținute.

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
4 ore

Determinarea capacităţii de efort aerob prin teste clasice
de laborator, prin metode indirecte – test Astrand, STT

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
4 ore

Determinarea parametrilor de repaus şi efort a aparatului
respirator. Spirometrie.

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
2 ore

Determinarea capacităţii de efort aerob cu ajutorul
sistemului computerizat de ergospirometrie

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
4 ore

Determinarea capacităţii de efort muscular cu ajutorul
testului 1RM. Utilizarea în practică a rezultatului testului.

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
4 ore

Evaluarea în laborator a forţei musculare, vitezei de
reacție, echilibrului, coordonării

Activităţi practice dirijate,
legate de tema lucrării

practice
4 ore

Prezentarea referatelor
Dezbateri, discuţii legate de
temele referatelor prezentate 6 ore

Bibliografie
1.ARAMĂ, St.S., 2000, Explorări funcţionale, Editura Cerna, Bucureşti
2.BÂRZU Mariana, 2002, Control medical şi autocontrol în educaţie fizică şi sport, Editura Mirton, Timişoara
3.BÂRZU Mariana, 2004, Fiziologia efortului, lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara
4.BACIU Clement, 1977, Anatomia şi biomecanica aparatului locomotor, Editura Sport-Turism, Bucureşti
5.BARBU, B., BAROGA, M., 1982, Medicina sportivă, Editura Medicală, Bucureşti
6.BROWN, E. Lee, FERRIGNO, A. Vance, 2005, Training for Speed, Agility and Quickness, Editura Human

Kinetics, Leeds, UK.
7.DRĂGAN, I., 1970. Elemente de investigaţie în medicina sportivă, Editura Stadion, București
8.DRĂGAN, I., 1974, Medicina sportivă,Editura Stadion, Bucureşti
9.HOFFMAN Jay, 2006, Norms for Fitness, Performance and Health, Editura Human Kinetics, Leeds, UK
10. WHITING, C. William, RUGG Stuart, 2006, Dynatimy – Dynamic Human Anatomy, Editura Human Kinetics,
Leeds, UK.



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

9.1 Curs
Cunoaşterea noțiunilor
prezentate la curs Examen oral 70%

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Participarea activă la orele
de seminar, pregătirea şi
prezentarea referatelor

Aprecierea referatelor
prezentate, participarea la

dezbateri
30%

9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea condiţiilor generale şi specifice necesare pentru realizarea unui examen somatoscopic şi

somatometric corect
 Determinarea unor indici somatometrici de bază pentru incadrarea subiectului într-o categorie standard în

ce priveşte structura corporală

Data completării:

7.09.2014

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 Timişoara
1.2 Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
1.3 Departamentul Kinetoterapie şi 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 METODOLOGIA CERCETĂRII
2.2 Titular activităţi de curs Prof.univ.dr. Ciosici Doru
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof.univ.dr. Ciosici Doru
2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DC

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. Numar ore pe semestru 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 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1,71
Tutoriat 0,5
Examinări 0,5
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 66
3.5 Total ore pe semestru 1 108
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
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1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

- Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor fundamentale privind metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul
educaţiei fizice şi sportului respectiv a kinetoterapiei

2. Explicare şi interpretare

- Să fie capabil să utilizeze metodele de cercetare utilizate în realizarea unei lucrări de cercetare stiintifice.
Să fie capabil să interpreteze datele unui studiu de tip experiment sau observaţie, la care au fost utilizate diverse
metode de prelucrare a datelor.

3. Atitudinale

- La finele cursului, studentul să fie capabil să realizeze un studiu experimental simplu, să instrumneteze
corect datele obţinute prin aplicarea unei baterii de teste, centrate pe ipoteza studiului, să redacteze un text
coerent care să prezinte toate etapele parcurse în realizarea cercetării respective.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina are menirea de a asigura cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor

fundamentale referitoare la ştiinţă, cercetare precum şi cunoaşterea
metodologiei cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi
sportului respectiv a kinetoterapiei

7.2 Obiectivele specifice  Lucrarile practice au ca obiectiv  formarea capacitatii de interpretare
corectă a datelor obţinute prin aplicarea unor baterii de teste, de
reprezentare grafică a rezultatelor cercetării si cunoaşterea tuturor
etapelor necesare în realizarea unei cercetări  stiintifice.



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Stiinta Prelegerea 1 oră
2. Statutul de stiinta al Educatiei Fizice si Sportului Prelegerea 1 oră
3. Cercetarea stiintifica Prelegerea 1 oră
4. Cercetarea in domeniul Educatiei Fizice si Sportului si
Kinetoterapiei

Prelegerea 1 oră

5. Masurarea in cercetarea stiintifica Prelegerea 1 oră
6. Metodele de cercetare utilizate in Educatia Fizica si sport Prelegerea 1 oră
7. Reprezentarea grafica Prelegerea 2 ore
8. Elaborarea si redactarea unei lucrari de cercetare stiintifica Prelegerea 2 ore
9. Elaborarea si redactarea unei lucrari de licenta Prelegerea 2 ore
10. Prezentarea rezultatelor cercetarilor Prelegerea 1 oră
11. Deontologia cercetarii si plagiatul Prelegerea 1 oră

Bibliografie
1 CIOSICI, D Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Politehnica, Timişoara, 2009

2 CIOSICI, D Metodologia cercetării ştiinţifice - lucrări practice, Ed. Mirton, Timişoara, 2003

3 DRAGNEA, A Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1984
4 EPURAN, M. Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ed. FEST, Bucureşti, 2005
5 GAGEA, A. Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, Ed. Fundaţiei “România de mâine”,

Bucureşti, 1999
6 POPA, Gh. Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Ed. Orizonturi

Universitare, Timişoara, 1999
7 TUDOS, Şt. Elemente de statistică aplicată, MTS, Bucureşti, 1993

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
1. Probabilitatea producerii unor evenimente

Prelucrarea si interpretarea datelor statistice
Explicaţia 1 oră

2. Analiza rezultatelor obtinutede subiecti la probele de control
- ordonarea datelor
- intervalul de clasa (i)
- gruparea datelor de cercetare in clase
- frecventa (f)
- valoarea centrala a clasei

Explicaţia
Exersarea

1 oră

3. Parametri statistici
Parametri tendintei centrale
- modulul (mo)
- mediana (me)

Explicaţia
Exersarea

2 ore

4. - media aritmetica (x) Explicaţia
Exersarea

2 ore

5. Parametri de imprastiere (dispersia)
- amplitudinea (w)
- abaterea medie (Am)

Explicaţia
Exersarea

2 ore

6. - abaterea standard (S)
- dispersia (varianta)

Explicaţia
Exersarea

2 ore

7. - coeficientul de variabilitate (CV)
- eroarea medie a mediei aritmetice (eM)

Explicaţia
Exersarea

2 ore

8. Parametri de corelatie
- corelatia statistica

Explicaţia
Exersarea

2 ore



- coeficientul de corelatie (r)

9. - coeficientul de corelatie - procedeul prin produse Explicaţia
Exersarea

2 ore

10.Semnificatia statistica
- semnificatia mediei aritmetice
- semnificatia diferentei dintre medii, esantioane corelate

Explicaţia
Exersarea

2 ore

11. - semnificatia diferentei dintre medii, esantioane necorelate Explicaţia
Exersarea

2 ore

12. Reprezentarea grafica
- elementele de baza ale unui grafic
- exemple de reprezentari grafice

Explicaţia
Exersarea

3 ore

13. Elaborarea şi redactarea unei lucrări de licenţă Explicaţia
Exersarea

3 ore

14. Prezentarea rezultatelor cercetării Explicaţia
Exersarea

2 ore

Bibliografie
Bibliografia recomandată pentru Cap.8.1

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

9.1 Curs Performanta scolara Examen scris 100 %
Progresul scolar Test admis / respins

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Capacitatea de aplicare a
cunostintelor in practica

Examinarea orala admis / respins

Atitudinea fata de disciplina
studiata

9.4 Standard minim de performanţă
Acumularea a minim 5 puncte din 10 posibile

Data completării:

4.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

- coeficientul de corelatie (r)

9. - coeficientul de corelatie - procedeul prin produse Explicaţia
Exersarea

2 ore

10.Semnificatia statistica
- semnificatia mediei aritmetice
- semnificatia diferentei dintre medii, esantioane corelate

Explicaţia
Exersarea

2 ore

11. - semnificatia diferentei dintre medii, esantioane necorelate Explicaţia
Exersarea

2 ore

12. Reprezentarea grafica
- elementele de baza ale unui grafic
- exemple de reprezentari grafice

Explicaţia
Exersarea

3 ore

13. Elaborarea şi redactarea unei lucrări de licenţă Explicaţia
Exersarea

3 ore

14. Prezentarea rezultatelor cercetării Explicaţia
Exersarea

2 ore

Bibliografie
Bibliografia recomandată pentru Cap.8.1

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

9.1 Curs Performanta scolara Examen scris 100 %
Progresul scolar Test admis / respins

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Capacitatea de aplicare a
cunostintelor in practica

Examinarea orala admis / respins

Atitudinea fata de disciplina
studiata

9.4 Standard minim de performanţă
Acumularea a minim 5 puncte din 10 posibile

Data completării:

4.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

- coeficientul de corelatie (r)

9. - coeficientul de corelatie - procedeul prin produse Explicaţia
Exersarea

2 ore

10.Semnificatia statistica
- semnificatia mediei aritmetice
- semnificatia diferentei dintre medii, esantioane corelate

Explicaţia
Exersarea

2 ore

11. - semnificatia diferentei dintre medii, esantioane necorelate Explicaţia
Exersarea

2 ore

12. Reprezentarea grafica
- elementele de baza ale unui grafic
- exemple de reprezentari grafice

Explicaţia
Exersarea

3 ore

13. Elaborarea şi redactarea unei lucrări de licenţă Explicaţia
Exersarea

3 ore

14. Prezentarea rezultatelor cercetării Explicaţia
Exersarea

2 ore

Bibliografie
Bibliografia recomandată pentru Cap.8.1

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

9.1 Curs Performanta scolara Examen scris 100 %
Progresul scolar Test admis / respins

9.2 Seminar

9.3 Laborator/lucrari Capacitatea de aplicare a
cunostintelor in practica

Examinarea orala admis / respins

Atitudinea fata de disciplina
studiata

9.4 Standard minim de performanţă
Acumularea a minim 5 puncte din 10 posibile

Data completării:

4.09.2014

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
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie şi motricitate
specială

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei NATAŢIE TEHNICĂ ŞI METODICĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Răsădean Marcel
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Răsădean Marcel
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 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 5 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3
3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 42
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 7
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi – asistenţă competiţie de înot 2
3.7 Total ore studiu individual 30
3.8 Total ore pe semestru 102
3.9 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  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență obligatorie



6. Competenţele specifice acumulate
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1. Cunoaştere şi înţelegere
Înţelegerea influenţei înotului asupra organismului
Înţelegerea legilor ce stau la baza plutirii şi alunecării prin apă
Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicii procedeului craul
Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicii procedeului spate
Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicii procedeului bras
Cunoaşterea etapelor fundamentale ale învăţării înotului
Cunoaşterea metodicii de predare a învăţării tehnicii de înot
Cunoaşterea rolului înotului în prevenţia şi corectarea deficienţelor coloanei vertebrale
Cunoşterea rolului înotului în recuperarea organismului post traumatic
2. Explicare şi interpretare
Explicarea influenţei înotului asupra organismului
Explicarea influenţei particularităţilor anatomice şi fiziologice asupra tehnicii înotului
Explicarea mecanismului de bază a tehnicii procedeului craul
Explicarea mecanismului de bază a tehnicii procedeului spate
Explicarea mecanismului de bază a tehnicii procedeului bras
Explicarea metodicii de învăţare a tehnicii de înot
Explicarea influenţei înotului în prevenţia şi corectarea deficienţelor coloanei vertebrale
Explicarea influenţei exerciţiilor efectuate în mediul acvatic în recuperarea organismului post
traumatic
3. Atitudinale
Valorificarea potenţialului fizic propriu în parcurgerea diferitelor distanţe în înot în procedeele craul,
spate şi bras, cu diferite tempo-uri de execuţie
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e  Conştientizarea beneficiilor practicării înotului

 Conştientizarea influenţei practicării înotului asupra menţinerii şi îmbunătăţirii stării de
sănătate

 Conştientizarea influenţei practicării înotului asupra îmbunătăţirii capacităţii fizice a
organismului

 Conştientizarea influenţei practicării înotului în recuperarea organismului
 Capacitatea de a corela multitudinea de informaţii dobândite
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi deprinderile dobândite în diferite situaţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor legate de tehnica şi

metodica înotului
7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea de a înota în procedeele craul, spate şi bras

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Evoluţia înotului în ţară şi în lume Prelegere participativă
Importanţa şi influenţa înotului asupra
organismului

Prelegere participativă

Adaptări funcţionale şi efecte profilactice
ale activităţii în apă.

Prelegere participativă

Legile plutirii şi înaintării în apă Prelegere participativă
Influenţa particularităţilor anatomice şi
fiziologice asupra tehnicii înotului

Prelegere participativă



Elemente tehnice de bază Prelegere participativă
Tehnica procedeului craul Prelegere participativă
Tehnica procedeului spate Prelegere participativă
Tehnica procedeului bras Prelegere participativă
Etapele fundamentale ale învăţării înotului Prelegere participativă
Metodica învăţării procedeului craul Prelegere participativă
Metodica învăţării procedeului spate Prelegere participativă
Metodica învăţării procedeului bras Prelegere participativă
Bibliografie
Baniaş P., Curs înot, Editura UVT, Timişoara, 2006
Baniaş P., Abordare interdisciplinară în activitatea de înot terapeutic, Editura UVT, Timişoara, 2008
Creţuleşteanu G., Jivan I., Cirla L., Înot. Curs de bază, ANEFS, Bucureşti, 1992
De Barkely M., Diete pentru sănătatea inimii, Editura BicAll, Bucureşti, 2005
Jivan I., Înot. Manual metodic, ANEFS, Bucureşti, 2002
Maglischo E., Să înotăm chiar şi mai repede, Universitatea de Stat, Arizona, 1993
Marinescu G., Copiii şi performanţa în înot, Bucureşti, 1998
Mureşan E., Înot. Sinteză, Editura Fundaţiei România de mâine, 2000
Olaru M., Înot, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1992
Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
Penţia D., Curs de înot, Litografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1993
Thomas D., Înot. Trepte spre succes, Editura Teora, Bucureşti, 1996
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Învăţarea respiraţiei acvatice, plutirea şi
alunecarea

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea mişcării de picioare craul, spate Demonstraţia, exersarea
Consolidarea mişcării de picioare craul,
spate

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea mişcării de braţe craul, spate Demonstraţia, exersarea
Învăţarea respiraţiei laterale în procedeul
craul

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea coordonării globale în procedeul
craul, învăţarea coordonării globale în
procedeul spate

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea startului în procedeele craul,
spate

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea întoarcerii simple în procedeele
craul, spate

Demonstraţia, exersarea

Consolidarea procedeelor craul, spate Demonstraţia, exersarea
Învăţarea mişcării de picioare bras Demonstraţia, exersarea
Învăţarea coordonării între mişcarea de
picioare bras şi respiraţie

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea mişcării de braţe bras, învăţarea
coordonării mişcării de braţe cu respiraţia

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea coordonării globale în procedeul
bras

Demonstraţia, exersarea

Învăţarea startului în procedeul bras Demonstraţia, exersarea
Învăţarea întoarcerii în procedeul bras Demonstraţia, exersarea
Consolidarea procedeelor craul, spate,
bras

Demonstraţia, exersarea

Rolul procedeelor de înot în prevenţia şi
corectarea deficienţelor coloanei
vertebrale

Demonstraţia, exersarea



Rolul procedeelor de înot în recuperarea
organismului post traumatic

Demonstraţia, exersarea

Bibliografie
Baniaş P., Curs înot, Editura UVT, Timişoara, 2006
Creţuleşteanu G., Jivan I., Cirla L., Înot. Curs de bază, ANEFS, Bucureşti, 1992
Jivan I., Înot. Manual metodic, ANEFS, Bucureşti, 2002
Maglischo E., Să înotăm chiar şi mai repede, Universitatea de Stat, Arizona, 1993
Mureşan E., Înot. Sinteză, Editura Fundaţiei România de mâine, 2000
Olaru M., Înot, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1992
Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

 Direcţia Judeţeană pentru Sport poate acorda în urma îndeplinirii anumitor standarde în timpul
parcurgerii disciplinei şi la evaluările din cadrul acesteia, carnet de instructor sportiv - înot

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

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice legate de tehnica
procedeelor de înot
Cunoştinţe teoretice legate de metodica predării
înotului
Cunoştinţe teoretice legate de latura aplicativ
utilitară a practicării înotului

Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

Tehnica procedeului craul
Tehnica procedeului spate
Tehnica procedeului bras

Examen practic 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Examen practic nota 5
 Examen teoretic nota 5

Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

Rolul procedeelor de înot în recuperarea
organismului post traumatic

Demonstraţia, exersarea

Bibliografie
Baniaş P., Curs înot, Editura UVT, Timişoara, 2006
Creţuleşteanu G., Jivan I., Cirla L., Înot. Curs de bază, ANEFS, Bucureşti, 1992
Jivan I., Înot. Manual metodic, ANEFS, Bucureşti, 2002
Maglischo E., Să înotăm chiar şi mai repede, Universitatea de Stat, Arizona, 1993
Mureşan E., Înot. Sinteză, Editura Fundaţiei România de mâine, 2000
Olaru M., Înot, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1992
Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

 Direcţia Judeţeană pentru Sport poate acorda în urma îndeplinirii anumitor standarde în timpul
parcurgerii disciplinei şi la evaluările din cadrul acesteia, carnet de instructor sportiv - înot

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

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice legate de tehnica
procedeelor de înot
Cunoştinţe teoretice legate de metodica predării
înotului
Cunoştinţe teoretice legate de latura aplicativ
utilitară a practicării înotului

Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

Tehnica procedeului craul
Tehnica procedeului spate
Tehnica procedeului bras

Examen practic 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Examen practic nota 5
 Examen teoretic nota 5

Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

Rolul procedeelor de înot în recuperarea
organismului post traumatic

Demonstraţia, exersarea

Bibliografie
Baniaş P., Curs înot, Editura UVT, Timişoara, 2006
Creţuleşteanu G., Jivan I., Cirla L., Înot. Curs de bază, ANEFS, Bucureşti, 1992
Jivan I., Înot. Manual metodic, ANEFS, Bucureşti, 2002
Maglischo E., Să înotăm chiar şi mai repede, Universitatea de Stat, Arizona, 1993
Mureşan E., Înot. Sinteză, Editura Fundaţiei România de mâine, 2000
Olaru M., Înot, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1992
Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

 Direcţia Judeţeană pentru Sport poate acorda în urma îndeplinirii anumitor standarde în timpul
parcurgerii disciplinei şi la evaluările din cadrul acesteia, carnet de instructor sportiv - înot

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

evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs Cunoştinţe teoretice legate de tehnica
procedeelor de înot
Cunoştinţe teoretice legate de metodica predării
înotului
Cunoştinţe teoretice legate de latura aplicativ
utilitară a practicării înotului

Examen scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

Tehnica procedeului craul
Tehnica procedeului spate
Tehnica procedeului bras

Examen practic 50%

10.6 Standard minim de performanţă
 Examen practic nota 5
 Examen teoretic nota 5

Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

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 Timişoara

1.2 Facultatea / Departamentul
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport/ Kinetoterapie şi motricitate
specială

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei PRACTICA DE ÎNOT APLICATIV ŞI VÂSLIT
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Răsădean Marcel, Conf. univ. dr. Baniaş Petru, Prof

univ. dr. Ciosici Doru, Asist. univ. dr. Varga Mihaela
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Vp 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 42
Distribuţia fondului de timp: Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 4
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări 2
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual 10
3.8 Total ore pe semestru 54
3.9 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  Prezență obligatorie

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență obligatorie



6. Competenţele specifice acumulate
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1. Cunoaştere şi înţelegere
Cunoaşterea conţinutului activităţii aplicativ utilitare a înotului
Cunoaşterea regulilor de comportare în ambarcaţiuni
Înţelegerea tehnicilor de vâslit
Rolul procedeelor populare de înot în prevenţia şi corecţia deficienţelor coloanei vertebrale
2. Explicare şi interpretare
Explicarea mecanismului fiziologic al respiraţiei
Explicarea conţinutului activităţii aplicativ utilitare a înotului
Explicarea mecanismului de bază al diferitelor tehnici de vâslit
3. Atitudinale
Valorificarea potenţialului fizic propriu în parcurgerea diferitelor distanţe în înot în ape deschise
Valorificarea potenţialului fizic propriu în parcurgerea cu ajutorul ambarcaţiunilor a diferite distanţe
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e  Conştientizarea beneficiilor practicării înotului

 Conştientizarea influenţei practicării înotului asupra menţinerii şi îmbunătăţirii stării de
sănătate

 Conştientizarea influenţei practicării înotului asupra îmbunătăţirii capacităţii fizice a
organismului

 Conştientizarea influenţei practicării înotului în recuperarea organismului
 Capacitatea de a corela multitudinea de informaţii dobândite
 Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi deprinderile dobândite în diferite situaţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor legate de latura aplicativ

utilitară a practicării înotului
7.2 Obiectivele specifice

 Deprinderea de a înota în ape deschise, de a transporta obiecte,
persoane, de a salva de la înec şi de a acorda primul ajutor în caz
de înec

 Deprinderea de a conduce barca universală şi caiacul

8. Conţinuturi
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii
Procedeele populare de înot Demonstraţia, exersarea
Scufundările Demonstraţia, exersarea
Transportul de obiecte Demonstraţia, exersarea
Transportul de persoane Demonstraţia, exersarea
Traversările de ape, înotul îmbrăcat Demonstraţia, exersarea
Salvarea de la înec Demonstraţia, exersarea
Tehnica vâslitului în bărci universale Demonstraţia, exersarea
Tehnica vâslitului în caiac Demonstraţia, exersarea
Influenţa procedeelor populare de înot şi a
tehnicilor de vâslit asupra organismului

Demonstraţia, exersarea

Bibliografie
Baniaş P., Curs înot, Editura UVT, Timişoara, 2006
Creţuleşteanu G., Jivan I., Cirla L., Înot. Curs de bază, ANEFS, Bucureşti, 1992
Jivan I., Înot. Manual metodic, ANEFS, Bucureşti, 2002
Maglischo E., Să înotăm chiar şi mai repede, Universitatea de Stat, Arizona, 1993
Mureşan E., Înot. Sinteză, Editura Fundaţiei România de mâine, 2000
Olaru M., Înot, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1992



Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

10.5 Seminar /
laborator

Aplicarea tehnicilor de înot aplicativ
şi vâslit

Examen practic 100%

10.6 Standard minim de performanţă


Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de seminar

,

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

10.5 Seminar /
laborator

Aplicarea tehnicilor de înot aplicativ
şi vâslit

Examen practic 100%

10.6 Standard minim de performanţă


Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de seminar

,

Data avizării în catedră/departament
09.2014

Semnătura şefului catedrei/departamentului

Penţia D., Înotul activitate sanogenă, Editura Mirton, Timişoara, 1995
Penţia D., Îndrumar metodic de înot, Editura Mirton, Timişoara, 1994
xxx, Cartea FRNPM 2009-2012, Bucureşti, 2009

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

10.5 Seminar /
laborator

Aplicarea tehnicilor de înot aplicativ
şi vâslit

Examen practic 100%

10.6 Standard minim de performanţă


Data completării
22.09.2014

Semnătura titularului de seminar

,

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 Timişoara
1.2 Facultatea / Departamentul Educaţie Fizică şi Sport / Kinetoterapie și motricitate specială
1.3 Catedra
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 SCHI ȘI PRACTICĂ DE SCHI
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. Domokos Martin
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 2 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 1 din care ore curs 1 seminar laborator 3
3.2 Număr ore pe semestru 56 din care ore curs 14 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 120
3.6 Numărul de credite 5

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  Zăpadă şi instalaţii pe cablu



6. Competenţele specifice acumulate
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 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

 Studentul să dobândească competenţe de a putea să execute, demonstreze  un procedeu
specific nivelului de vârstă primar şi general

 Să aibă competenţe de a corecta eventualele 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.

 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.
 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
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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 completa activitatea practico-metodică cu date

concrete despre schi, despre importanţa acestuia în activitatea sportivă oricare
ar fi aceasta.

 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 modern



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Istoricul schiului alpin,evoluţia acestuia pe plan naţional, tehnica
schiului alpin, căile de învăţare, a tehnicii de bază, eşalonarea gradată a
procedeelor tehnice de bază, recapitularea elementelor de tehnică.

2 ore

Succesiunea metodică a instruirii schiului alpin, matodica învăţării,
aspecte metodologice, metode de corectare a greşelilor.

3 ore

Bazele generale ale metodicii schiului, formarea deprinderilor motrice
de deplasare pe schiuri, factorii favorizanţi în procesul de instruire al
schiului.

3 ore

Particularităţile metodice ale învăţării schiului, particularităţile
metodice de organizare, învăţare, reguli generale de organizare a lecţiei
de schi, calităţile pedagogice necesare profesorului.

3 ore

Metodica învăţării schiului alpin 3 ore
Bibliografie

1. RÂŢĂ Elisabeta - Tehnica  şi metodica schiului, 2010;
2. NAGY E., NAGEL A., DOMOKOS M. – Aspecte teoretice ale schiului modern, Editura Universităţii de

Vest, Timişoara, 2006;
3. TEODORESCU Virgil - Metodica învăţării schiului, 2000;
4. STROIE PELIN, F., RUNCAN, C. - Tehnica şi metodica schiului alpin, 1999.

8.2 Seminar/laborator 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.

6 ore

Repetarea procedeelor însuşite în anul I coborârile, frânările, ocolirile,
derapajele.

6 ore

Succesiunea predării şi învăţării  ocolirilor prin rotaţie: prin pivotare;
cristiana cu păşire;

6 ore

Succesiunea predării şi învăţării ocolirilor prin: cristiana la baza
movilei; cristiana cu amortizare pe vârful movilei;

6 ore

Succesiunea predării şi învăţării ocolirilor prin: cristiana spre vale cu
depărtarea schiului din deal; cristiana cu contraderapaj;

6 ore

Succesiunea predării şi învăţării ocolirilor prin translaţie: ghirlandele,
şerpuiri rotunjite;  şerpuirea frântă; şerpuirea cu amortizare

6 ore

Trecerea prin traseu marcat cu examinarea celor însuşite. 6 ore

Bibliografie
1. RÂŢĂ Elisabeta - Tehnica  şi metodica schiului, 2010;
2. NAGY E., NAGEL A., DOMOKOS M. – Aspecte teoretice ale schiului modern, Editura Universităţii de

Vest, Timişoara, 2006;
3. TEODORESCU Virgil - Metodica învăţării schiului, 2000;
4. 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 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):



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 şi motricitate specială / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina SEMIOLOGIE
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 II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 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 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

 Fiziologie
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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 Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază legate de semiologia generală şi semiologia
aparatului respirator, cardiovascular şi locomotor.
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 Capacitatea de evaluare generală, din punct de vedere semiologic, a pacienţilor cu unele afecţiuni
respiratorii, cardiovasculare şi ale aparatului locomotor
 Capacitatea de apreciere a elementelor normale de pe o electrocardiogramă
 Capacitatea de evaluare a unei curbe febrile
 Capacitatea de punere a diagnosticului de obezitate şi supraponderalitate
 Capacitatea de măsurare şi evaluare a tensiunii arteriale
 Capacitatea de decelare şi analiză a pulsului arterial periferic şi a adenopatiilor

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază privind semiologia

generală (anamneza şi examenul obiectiv), a aparatului cardiovascular,
respirator, precum şi a unor afecţiuni reumatismale

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază privind semiologia
generală (simptome, semne, sindroame, examen paraclinic, foaia de
observaţie clinică), semiologia unor afecţiuni ale aparatului
cardiovascular (angină pectorală, infarct miocardic, HTA, insuficienţă
cardiacă), respirator şi locomotor (artroze, spondilită ankilozantă,
poliartrită reumatoidă)

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Semiologie generală – definiţie, simptome, semne,
sindroame, investigaţii paraclinice

Prelegere interactivă, prezentare
power point 2 ore

Foaia de observaţie clinică - definiţie, componente,
date generale privind datele personale, anamneza şi
examenul obiectiv (inspecţie, palpare, percuţie,
auscultaţie)

Prelegere interactivă, prezentare
power point 2 ore

Anamneza şi examenul obiectiv general - starea
psihică, atitudinea, mersul, starea de nutriţie şi tipul
constituţional, faciesul, mişcările involuntare,
examenul tegumentelor şi mucoaselor (paloarea,
cianoza, leziunile cutanate elementare, tulburări de
pigmentare, leziunile vasculare tegumentare),
examenul părului şi unghiilor, edemul

Prelegere interactivă, prezentare
power point 3 ore

Semiologia aparatului cardiovascular – anamneza,
examenul obiectiv, angina pectorală, infarctul
miocardic, hipertensiunea arterială, insuficienţa
cardiacă

Prelegere interactivă, prezentare
power point 3 ore

Semiologia aparatului respirator – anamneza,
examenul obiectiv, metode de investigare ale
aparatului respirator

Prelegere interactivă, prezentare
power point 2 ore

Semiologia aparatului locomotor – anamneza,
examenul obiectiv, artozele, poliartrita reumatoidă,
spondilita ankilozantă

Prelegere interactivă, prezentare
power point 2 ore



Bibliografie
1. BĂLAN H., DONCIU D. şi colab. (2010) - Semiologie medicală, Ed. Medicală, Bucureşti
2. BOLOŞIU H.D. – Semiologie medicală, Ed. Medex, Cluj-Napoca, 1994
3. BRANEA I. D. şi colab. (2000) - Medicina de familie, vol. I şi II, Universitas Company SA, Bucureşti
4. CECIL şi colab. (1999) - Esenţialul în medicină, Ed. M.A.S.T., Bucureşti
5. MIHĂILESCU VINTILĂ (1980) - Breviar de semiologie medicală, Ed. Scrisul Românesc, Craiova
6. RIVIŞ I.A. (1997) - Semiologie medicală, vol. I şi II, Ed. Mirton, Timişoara
7. STANCIU C. (1989) - Semiologie medicală de bază, vol. I, Ed. Junimea, Iaşi
8. STANCIU C. (1991) - Semiologie medicală de bază, vol. II, Ed. Junimea, Iaşi
9. ŞUŞAN L.M. (2003) - Semiologie medicală geriatrică, Ed. Mirton, Timişoara
10. VOICULESCU M. şi colab. (1990) - Medicină generală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Anamneza şi examenul obiectiv – generalităţi; starea
febrilă şi tipurile de curbe febrile

Prelegere interactivă, prezentare
power point 2 ore

Tensiunea arterială şi determinarea acesteia Prelegere interactivă, prezentare
power point, demonstraţie

practică
2 ore

Examenul principalelor artere şi caracteristicile
pulsului arterial

Prelegere interactivă, prezentare
power point, demonstraţie

practică
2 ore

Examenul obiectiv al cordului Prelegere interactivă, prezentare
power point, demonstraţie

practică
3 ore

Examenul obiectiv al plămânilor Prelegere interactivă, prezentare
power point, demonstraţie

practică
3 ore

Examenul principalelor grupe ganglionare; obezitatea
şi diagnosticul de obezitate

Prelegere interactivă, prezentare
power point, demonstraţie

practică
2 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
1. BĂLAN H., DONCIU D. şi colab. (2010) - Semiologie medicală, Ed. Medicală, Bucureşti
2. BOLOŞIU H.D. – Semiologie medicală, Ed. Medex, Cluj-Napoca, 1994
3. BRANEA I. D. şi colab. (2000) - Medicina de familie, vol. I şi II, Universitas Company SA, Bucureşti
4. CECIL şi colab. (1999) - Esenţialul în medicină, Ed. M.A.S.T., Bucureşti
5. MIHĂILESCU VINTILĂ (1980) - Breviar de semiologie medicală, Ed. Scrisul Românesc, Craiova
6. RIVIŞ I.A. (1997) - Semiologie medicală, vol. I şi II, Ed. Mirton, Timişoara
7. STANCIU C. (1989) - Semiologie medicală de bază, vol. I, Ed. Junimea, Iaşi
8. STANCIU C. (1991) - Semiologie medicală de bază, vol. II, Ed. Junimea, Iaşi
9. ŞUŞAN L.M. (2003) - Semiologie medicală geriatrică, Ed. Mirton, Timişoara
10. VOICULESCU M. şi colab. (1990) - Medicină generală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti



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

9.1 Curs
Cunoaşterea noţiunilor
teoretice prezentate la curs

Test grila cu răspunsuri
multiple 60%

9.2 Seminar

Cunoaşterea noţiunilor
teoretice şi practice prezentate
la lucrările practice

Test grila cu răspunsuri
multiple 20%

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul surselor
bibliografice, prezentarea
referatelor

Elaborarea unui referat de
specialitate 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
 Acumularea unui bagaj minim de cunoştinţe privind noţiunile de semiologie predate la curs şi lucrări

practice

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina Stagiu de practică în staţiuni balneo-climaterice
2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar Medic primar Dr. Pop Elena
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul II 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 2 din care ore curs seminar 2 laborator
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 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 14
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 10
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 50
3.5 Total ore pe semestru 1 54
3.6 Numărul de credite 3

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

 Masaj
 Kinetoterapia deficienţelor fizice funcţionale
 Kinetologie

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 

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

na
le

 Însuşirea noţiunilor de bază privind tehnicile de manevrare ale pacienţilor cu diverse afecţiuni
care fac cure balneare

 Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la evaluarea pacienţilor cu diverse afecţiuni care fac
cure balneare

 Însuşirea metodelor de lucru specifice kinetoterapiei, cu scopul de a reduce suferinţele
pacienţilor, de a asigura reintegrarea lor socio-profesională şi de a îmbunătăţii calitatea vieţii
acestora

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e  Capacitatea studenţilor masteranzi de a stabilii obiectivele, de-a concepe şi executa un

program kinetoterapeutic adecvat unei anumite patologii care necesită şi tratament balneo-
climateric

 Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi practice privind tratamentul kinetic al afecţiunilor care
necesită şi cură balneo-climaterică

 Respectarea valorilor şi eticii profesionale
 Dezvoltarea unor abilităţi de lucru în echipă şi a abilităţii de comunicare orală cu pacienţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Stabilirea obiectivelor recuperării adaptate unui pacient care face

o cură balneo-climaterică
 Dobândirea de către studenţii kinetoterapeuţi a noţiunilor teoretice

şi practice necesare realizării unui program kinetic adaptat
recuperării pacienţilor cu diverse afecţiuni care fac cure balneo-
climaterice

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice necesare
elaborării şi aplicării practice a unor programe de kinetoterapie
adecvate pacienţilor cu diverse afecţiuni, care fac cură în staţiunile
balneo-climaterice



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Familiarizarea cu centrul de recuperare kinetică;
scurtă descriere a patologiei prezente la pacienţii
din acest centru de recuperare

Discuţii, vizitarea
centrului de recuperare

2 ore

Noţiuni generale privind evaluarea pacienţilor cu
diverse afecţiuni, precum şi despre manevrele de
mobilizare a acestora; noţiuni despre abordarea
pacienţilor şi interacţiunea cu aceştia

Discuţii, prezentare
power point

2 ore

Kinetoterapia în diverse afecţiuni, care necesită şi
cură balneară; stabilirea obiectivelor şi a planului
de tratament

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

4 ore

Hidrokinetoterapia şi efectele sale asupra
organismului

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

4 ore

Fizioterapia şi efectele sale asupra organismului Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

4 ore

Masajul terapeutic şi efectele sale asupra
organismului

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

3 ore

Utilizarea nămolurilor terapeutice (peloidelor) în
curele balneare

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

3 ore

Efectele terapiei de salină asupra diverselor
patologii

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

3 ore

Utilizarea apelor minerale, în cură internă sau
externă

Discuţii, intervenţii la
cazurile aflate în
tratament

3 ore

8.3 Laborator

Bibliografie
 Drăgan I. (1981) - Cultura fizică medicală, Ed. Sport-Turism, Bucureşti
 Dumitru D. (1981) - Ghid de reeducare funcţională. Ed. Sport-Turism, Bucureşti
 Marcu V. (1983) – Masaj şi kinetoterapie, Ed. Sport-Turism, Bucureşti
 Sbenghe T. (1987) - Kinetologia profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti
 Sbenghe T. (1999) – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei, Ed. Medicală, Bucureşti
 Sbenghe T. (2002) - Kinesiologia-ştiinţa mişcării, Ed. Medicală, Bucureşti



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

9.1 Curs

9.2 Seminar

Conţinutul, actualitatea
informaţiei, numărul
surselor bibliografice
consultate în cazul
elaborării referatelor de
specialitate, precum şi
modul de prezentare al
acestuia

Conceperea şi
prezentarea unui
referat de
specialitate privind
patologiile întîlnite
în cadrul centrului
de recuperare din
staţiune

20%

Prezenţa şi activitatea
desfăşurată în cadrul
stagiului practic

80%

9.3
Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă

 Participare în proporţie de minim 80% la lucrările practice
 Realizarea şi prezentarea unui referat de specialitate

Data completării:

20.09.2014

Titular seminar (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 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 TEORIA ȘI METODICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI

SPORTULUI
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Faur Mihaela-Liana
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. dr. Faur Mihaela-Liana
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări
2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 3 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 2 laborator
3.2. Număr ore pe semestru 56 din care ore curs 28 seminar 28 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1
Tutoriat 30́̕
Examinări 30̕
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 

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
C

om
pe

te
nţ

e
pr

of
es

io
na

le
 Cunoaştereaşi înţelegerea adecvată a sistemului noţional al Teoriei Educației Fizice și

Sportului.
 Să explice şi să interpreteze finalităţile educaţionale la nivelul activităţilor motrice.
 Să explice strategiile didactice aplicate în  domeniul activităţilor motrice.
 Selectarea și aplicarea strategiilor didactice în lecția de educație fizică/ședința de

kinetoterapie

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e  Deprinderea utiliza sistemul noţional – terminologia în diferite situaţii.

 Capacitatea de a aplica cunoştinţele în situaţii concrete.

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

Teoriei Educaţiei Fizice, de a forma cunoştinţe teoretice şi practico-
metodice cu privire la practicarea exerciţiului fizic în scop profilactic şi
terapeutic, de a familiariza studenţii cu principiile didactice şi
metodologia instruirii.

7.2 Obiectivele specifice  Să definească  şi să utilizeze noţiunile specifice Teoriei educaţiei fizice
şi sportive.
 Să recunoască şi să înţeleagă caracteristicile activităţilor motrice.
 Să identifice formele de comunicare umană şi să înţeleagă rolul lor în
comunicarea didactică.
 Să înţeleagă caracterul normativ al procesului de învăţământ.
 Să analizeze şi să interpreteze componentele procesului de învăţământ
în educaţie fizică/kinetoterapie
 Să explice metodele de educare a aptitudinilor motrice.
 Să deducă diferenţele dintre formele de organizare a colectivului de
elevi şi formele de organizare a exersării.
 Să aplice strategiile didactice în diferitele momente ale lecţiei de
educaţie fizică / ședinței de kinetoterapie.
 Să aplice metodele de educare a aptitudinilor motrice.
 Să aplice principiile didactice în cadrul diferitelor forme de organizare
a activităţii de educaţie fizică

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Sistemul noţional al Teoriei educaţiei fizice şi
sportului; Educaţia fizică şi sportul, activităţi
sociale.

Prelegerea 2 ore

2. Finalităţile educaţionale în educaţie fizică şi
sport, kinetoterapie Prelegerea 2 ore

3. Componentele procesului instructiv–educativ:
cunoştinţe de specialitate; indicii morfo-
funcţionali ai organismului; aptitudinile motrice;
elementele de conţinut ale celorlalte laturi ale
educaţiei.

Prelegerea, prelegere-dezbatere 4 ore

4. Învăţarea motrică; Priceperi şi deprinderi, Prelegerea 4 ore



obişnuinţe. Tipuri de deprinderi
5. Caracteristicile motricităţii pe diferite etape de
vârstă. Prelegerea, prelegere-dezbatere 2 ore

6. Evoluţia sistemelor de Educaţie Fizică.
Sistemul de educaţie fizică şi sport din România;
Evoluţia  organizării educaţiei fizice şi sportului
în România. Foruri europene în domeniul
Educaţiei fizice şi Sportului

Prelegerea, prelegere interactivă 2 ore

7. Procesul de învăţământ şi caracteristicile
acestuia în domeniul activităţilor motrice. Prelegerea 2 ore

8. Principiile didactice cu aplicabilitate în
educaţie fizică. Prelegerea, prelegere-dezbatere 2 ore

9. Metode didactice, procedee didactice, strategii
didactice. Organizarea activităţii în lecţia de
educaţie fizică şi sport.

Prelegerea, prelegere-dezbatere 4 ore

10.Mijloace şi tehnici de predare în lecţia de
educaţie fizică. Prelegerea, prelegere-dezbatere 2 ore

11.Probleme legate de protecţia fizică a elevilor
şi prevenirea accidentelor în activităţile de
educaţie fizică şi sport.

Prelegerea 2 ore

Bibliografie:
1. Albu A, Albu C. şi colab. (2006) Psihomotricitatea – Iaşi, Institutul European
2. Cârstea, Gh                       (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Ed. An-Da
3. Dragnea, A., Bota, A.       (1999) Teoria activităţilor motrice, Bucureşti, Ed. Didactică și Pedagogică
4. Faur, M.                            (2004) Didactica educaţiei fizice școlare, Timişoara, Ed. U.V.T.
5. Herczeg, L.          (1994) Terminologia ştiinţei educaţiei fizice şi sportului - Ed. II. Tip. “U” Timişoara
6. Herczeg, L.                  (1994) Teoria educaţiei fizice și sportului, Timişoara
7. Marcu, V.                     (1997) Bazele teoretice ale exerciţiilor fizice în kinetoterapie, Oradea, Ed. “U“
8. Todea, S.F.                  (2001) Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ed. Fundaţiei România de Mâine
9. Scarlat, E., Scarlat, M.B.  (2011) Tratat de educaţie fizică, Ed. Didactică și Pedagogică, R.A., Bucureşti

8.2 Seminar/lucrări practice Metode de predare Observaţii

1. Mişcarea, domeniul de studiu al ştiinţei
activităţilor corporale. Structura şi caracteristicile
mişcării. Motricitatea ca formă de comunicare
interumană.

Conversație euristică 2 ore

2.Capacitatea motrică – fitness. Brainstorming – asaltul de idei 4 ore
3.Efortul şi oboseala; Modalităţi concrete de
dozarea efortului în lecţie. Realizarea sistemelor
de acţionare specifice diferitelor deficiențe.

Exersarea, algoritmizarea 4 ore

4.Modalităţi de operaţionalizare a obiectivelor. Explicația,  Conversație euristică 2 ore
5.Aplicarea principiilor didactice în mod concret
în diferitele momente ale lecţiei/ședinței de
kinetoterapie.

Explicația,  Conversație euristică 4 ore

6.Exemplificarea formelor de organizarea
colectivului de elevi: perechea, echipa grupele
valorice şi a formelor de organizare a exersării:
grupală, frontală şi individuală.

Explicația, Demonstrația 4 ore

7.Aplicarea metodelor didactice în diferitele
momente ale lecţiei/ședinței de kinetoterapie.

Explicația, Demonstrația 4 ore

8.Metoda lucrului în circuit. Tipuri de circuite. Exersarea, explicația 4 ore
8.3 Laborator
Bibliografie:

1. Baroga, L. (1984) Educaţia calităţilor fizice combinate – Bucureşti, Ed. Sport –Turism



2. Bratu, L. A (1985) Deprinderi motrice de bază – Bucureşti, Ed. Sport – Turism
3. Demeter, A. (1981) Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Bucureşti, Ed. Sport – Turism
4. Dragnea, A.  (1984) Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport , Bucureşti, Ed. Sport –Turism
5. Sbenghe, T. (1987) Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Bucureşti, Ed. Medicală
6. Scarlat, E., Scarlat, M.B.  (2002) Educaţie Fizică Şi Sport, Bucureşti, Ed. Didactică Şi Pedagogică

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

60%C. bazat pe atitudinea față de
disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
Criteriul progresului Observarea curentă

40%C. bazat pe aplic. în practică a
cunost. pricep. deprinderi

9.3
Laborator/lucrări
9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
 Identificarea principalelor caracteristici ale exercițiului fizic aplicat ăn kinetoterapie
 Identificarea principalelor caracteristici ale componentelor procesului de învăţământ (aptitudini motrice,

priceperi şi deprinderi motrice, cunoştinţe de specialitate, indici morfo-funcţionali)

Data completării:

09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

2. Bratu, L. A (1985) Deprinderi motrice de bază – Bucureşti, Ed. Sport – Turism
3. Demeter, A. (1981) Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Bucureşti, Ed. Sport – Turism
4. Dragnea, A.  (1984) Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport , Bucureşti, Ed. Sport –Turism
5. Sbenghe, T. (1987) Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Bucureşti, Ed. Medicală
6. Scarlat, E., Scarlat, M.B.  (2002) Educaţie Fizică Şi Sport, Bucureşti, Ed. Didactică Şi Pedagogică

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

60%C. bazat pe atitudinea față de
disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
Criteriul progresului Observarea curentă

40%C. bazat pe aplic. în practică a
cunost. pricep. deprinderi

9.3
Laborator/lucrări
9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
 Identificarea principalelor caracteristici ale exercițiului fizic aplicat ăn kinetoterapie
 Identificarea principalelor caracteristici ale componentelor procesului de învăţământ (aptitudini motrice,

priceperi şi deprinderi motrice, cunoştinţe de specialitate, indici morfo-funcţionali)

Data completării:

09.09.2014

Titular curs (Semnătura):

Data avizării în departament

09.2014

Director departament (Semnătura):

2. Bratu, L. A (1985) Deprinderi motrice de bază – Bucureşti, Ed. Sport – Turism
3. Demeter, A. (1981) Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Bucureşti, Ed. Sport – Turism
4. Dragnea, A.  (1984) Măsurarea şi evaluarea în educaţie fizică şi sport , Bucureşti, Ed. Sport –Turism
5. Sbenghe, T. (1987) Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Bucureşti, Ed. Medicală
6. Scarlat, E., Scarlat, M.B.  (2002) Educaţie Fizică Şi Sport, Bucureşti, Ed. Didactică Şi Pedagogică

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

60%C. bazat pe atitudinea față de
disciplină

Testarea cunoștințelor de
specialitate

9.2 Seminar
Criteriul progresului Observarea curentă

40%C. bazat pe aplic. în practică a
cunost. pricep. deprinderi

9.3
Laborator/lucrări
9.4 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea în linii mari a problematicii cursului;
 Identificarea principalelor caracteristici ale exercițiului fizic aplicat ăn kinetoterapie
 Identificarea principalelor caracteristici ale componentelor procesului de învăţământ (aptitudini motrice,

priceperi şi deprinderi motrice, cunoştinţe de specialitate, indici morfo-funcţionali)

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 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 PRIM AJUTOR
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. dr. Oravițan Mihaela
2.3 Titularul activităţilor de lucrări
practice

Prof. Univ. dr. Oravițan Mihaela, Conf. Univ. dr. Gligor Șerban

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

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 lucrări practice 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 lucrări practice 14
Distribuţia fondului de timp: 46ore
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 7
Tutoriat 7
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 46
3.8 Total ore pe semestru 74
3.9 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  Prezența obligatorie

5.2 de desfăşurare a lucrărilor practice  Prezența obligatorie, pregătirea referatelor



6. Competenţele specifice acumulate
C
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 aprofundarea unor noţiuni elementare privind principiile generale de aplicare a primului

ajutor;
 cunoaşterea şi înţelegerea semnelor clinice în afecţiunile care necesită acordarea primului

ajutor;
 însuşirea teoretică şi practică a noţiunilor legate de acordarea primului ajutor  în diferite

circumstanţe şi patologii.
 însuşirea unor elemente teoretice şi practice privind prevenirea accidentelor;
 explicarea şi interpretarea semiologiei în patologia specifică accidentelor;
 explicarea şi înţelegerea mecanismelor de producere a accidentelor;
 explicarea şi înţelegerea manevrelor de prim ajutor aplicate în accidente;
 explicarea metodelor de profilaxie a accidentelor;
 valorificarea optimă a propriului potenţial în acordarea primului ajutor;
 angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane sau/şi instituţii care se ocupă de aspectele

teoretice şi practice ale acordării asistenţei medicale primare în accidente;
 participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de

specialitate;

C
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ve
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e  valorificarea optimă a propriului potenţial în acordarea primului ajutor;

 angajarea în relaţii de parteneriat cu persoane sau/şi instituţii care se ocupă de aspectele
teoretice şi practice ale acordării asistenţei medicale primare în accidente;

 participare la propria dezvoltare profesională prin studierea continuă a literaturii de
specialitate, participarea la cursuri de specialitate;

 promovarea unui mediu centrat pe valori etice, profesionale şi pe dorinţa de a cunoaşte, în
limita posibilităţilor şi a competenţelor, a metodelor şi mijloacelor utilizate în acordarea
primului ajutor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Studiul acestei discipline are menirea de a asigura dobândirea de

către studenţi a capacităţii de a recunoaşte semnele clinice ale
stărilor patologice care necesită acordarea măsurilor de prim
ajutor, de a stabili priorităţile în politraumatisme sau în accidente
colective, de a  recunoaşte şi de a acorda primul ajutor în
hemoragii, în afecţiuni acute ale aparatului locomotor şi în alte
afecţiuni organice, sistemice acute sau cronice (care s-au acutizat)
şi de a aplica măsurile de prevenire a accidentelor.

7.2 Obiectivele specifice  Deprinderea  de a acorda corect măsurile de prim ajutor în diferite
stări patologice, de a  realiza diferite manevre care pot menţine
sau ameliora starea victimei până la sosirea cadrelor medicale
specializate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Principiile de aplicare ale primului ajutor. Resuscitarea
cardio-pulmonară (RCP): diagnosticul şi manevrele de prim
ajutor în stopul cardiorespirator.

Prezentări ppt 2 ore



Trusa de prim ajutor. Prezentări ppt 2 ore

Hemoragii: definiţie, etiologie, clasificare, semne clinice,
manevre de prim ajutor. Plăgile: definiţie, etiologie,
clasificare, semne clinice, manevre de prim ajutor.

Prezentări ppt 2 ore

Accidentele produse de agenţi fizici şi chimici: arsuri,
degerături, electrocutare, intoxicaţii acute, reacţii alergice-
semne clinice, diagnostic pozitiv, manevre de prim ajutor.
Sindromul de aspiraţie pulmonară (înecul în apă dulce şi apă
sărată, sindromul Mendelson): semne clinice, principii de
prim ajutor

Prezentări ppt 2 ore

Traumatismele aparatului locomotor (fracturi, entorse,
luxaţii, traumatisme musculare): semne clinice, manevre de
prim ajutor (metode şi mijloace de imobilizare etc). Primul
ajutor în traumatismele craniene şi ale coloanei vertebrale.
Prezentarea complicaţiilor imediate şi tardive ale acestor
traumatisme. Primul ajutor în  traumatismele musculare
(rupturile musculare, sindromul Volkmann, sindromul tibial
anterior, sindromul de strivire)

Prezentări ppt 2 ore

Urgenţele cardio-vasculare: cardiopatia ischemică, infarctul
miocardic, criza hipertensivă, accidentul vascular cerebral:
semne clinice, manevre de prim ajutor. Sindromul de
ischemie acută periferică.

Prezentări ppt 2 ore

Semnele clinice şi principii de prim ajutor în urgenţele
nefrologice (colica renală, hematuria, retenţia acută de urină),
urgenţele digestive (puseul ulceros gastro-duodenal,
colecistita acută, apendicita acută, pancreatita acută, ocluzia
intestinală), urgenţele ginecologice (avortul spontan, sarcina
extrauterină ruptă, naşterea patologică). Primul ajutor în
urgenţele stomatologice, oftalmologice, oto-rino-
laringologice.

Prezentări ppt 2 ore

Măsuri de prevenire a accidentelor. Prezentări ppt 2 ore

Bibliografie
1. Asociaţia Medicală Americană - Primul ajutor în urgenţele medicale, Editura Lider, Bucureşti, 2000;
2. Branea I. - Medicul salvării, Editura Mirton, Timişoara, 1997;
3. Matusz P. - Primul ajutor în accidentele rutiere, Editura Helicon, Timişoara, 1993;
4. Mănăstireanu D. - Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1996;
5. Oraviţan M. - Principii ale aplicării primului ajutor, Editura Eurobit, 2007.
6. American Academy of Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians, A. L.

Thygerson - First Aid, CPR and AED Standard, 6 Edition, 2011, Jones & Bartlett Learning.
8.2 Lucrări practice Metode de predare Observaţii
Principiile primului ajutor; organizarea unei truse de prim
ajutor: prezentarea componentelor acesteia: substanţe
medicamentoase,  feşi, pansamente, tensiometru etc.).

Prezentarea unei truse de prim
ajutor; realizarea practică a
diferitelor tipuri de
pansamente adaptate tipului

2 ore



Tehnica aplicării primului ajutor în plăgile recente; realizarea
pansamentelor diferitelor regiuni ale corpului (capului,
trunchiului, membrelor)

plăgii și regiunii anatomice
afectate.

Resuscitarea cardio-pulmonară. Hemostaza în leziunile
vasculare periferice. Metode de hemostază: prin compresiune
digitală în plagă, în punctele de elecţie sau prin compresiune
circulară

Realizarea practică a
resuscitării cardio-pulmonare
pe manechin.

Realizarea practică a
diferitelor tipuri de hemostază
(compresiune pe plagă, în
punctele de elecție și prin
compresiune circulară)

2 ore

Primul ajutor în  traumatismele aparatului locomotor:
fracturi: semne clinice, clasificare, principii ale primului
ajutor, metode de imobilizare şi de transport în suspiciunea
leziunilor osoase; entorse, luxaţii: semne clinice, metode de
imobilizare, principii de prim ajutor;  prezentarea celor mai
frecvente tipuri de entorse şi luxaţii. Principiile primului
ajutor în rupturile musculare; acordarea primului ajutor în
alte urgenţe cu origine la nivelul sistemului muscular.
Transportul accidentaţilor.

Realizarea practică a
diferitelor tipuri de imobilizări
și a celorlalte manevre de prim
ajutor în leziunile aparatului
locomotor (la nivelul
membrelor)

4 ore

Acordarea primului ajutor şi transportul persoanelor cu
traumatisme cranio-cerebrale şi/sau vertebro-medulare).
Măsuri de prim ajutor în urgenţele respiratorii şi cardio-
vasculare.

Realizarea practică a
diferitelor tipuri de imobilizări
și a celorlalte manevre de prim
ajutor (în special, transport) în
cazul traumatismelor cranio-
cerebrale şi/sau vertebro-
medulare

2 ore

Evaluare primară şi măsuri de prim ajutor în arsuri,
degerături, electrocutare, sindroame de aspirație pulmonară.
Evaluare primară şi măsuri de prim ajutor în intoxicaţii, stări
toxiinfecţioase, boli infecţioase.

Realizarea practică a primului
ajutor în leziunile produse de
agenți termici și fizici.
Prezentarea și realizarea
practică a manevrei Heimlich.

Prezentări ppt privind
semiologia și măsurile de prim
ajutor în diferite boli
infecțioase.

2 ore

Metode de prim ajutor în urgenţele oftalmologice, O.R.L.
Urgenţe obstetrico-ginecologice şi endocrinologice: semne
clinice, acordarea primului ajutor. Principiile primului ajutor
în accidentele rutiere şi în calamităţi naturale. Măsuri de
prevenire a accidentelor.

Prezentări ppt. Dezbateri. 2 ore



Bibliografie
1. Asociaţia Medicală Americană - Primul ajutor în urgenţele medicale, Editura Lider, Bucureşti, 2000;
2. Mănăstireanu D. - Curs practic de urgenţe medico-chirurgicale, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1996;
3. Oraviţan M. - Principii ale aplicării primului ajutor, Editura Eurobit, 2007;
4. American Academy of Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians, A. L.

Thygerson - First Aid, CPR and AED Standard, 6 Edition, 2011, Jones & Bartlett Learning.

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

 Dobândirea noțiunilor de prim ajutor este necesară oricărui individ, dar cu precădere celor care lucrează
în domenii în care potențialul producerii unor accidente este relat iv crescut (cum este cazul profesorilor
de educație fizică și sport sau kinetoterapeuților)

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 scris 50%

10.5 Seminar /
laborator

Realizarea practică a diferitelor manevre de
prim ajutor prezentate

Probă practică 25%

Participarea activă la orele de lucrări practice;
pregătirea temelor

Prezentări,
dezbateri

25%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoașterea teoretică și practică a manevrelor de prim ajutor în diferite patologii

Data completării

18.09.2014

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de lucrări
practice

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 din 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 Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea Kinetoterapie și motricitate specială/Kinetoterapeut

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei HANDBAL
2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. dr. Bota Eugen
2.3 Titular activităţi de seminar Conf. Univ. dr. Bota Eugen
2.4. Titular activităţi de laborator/lucrari
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 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 ore curs 1 seminar 3 laborator -

3.2 Număr de ore pe semestru 56 din care ore curs 7 seminar 49 laborator
3.3 Distribuţia fondului de timp: 60
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 12
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12
Tutoriat 12
Examinări 2
Alte activităţi……………………………………
3.4 Total ore studiu individual 60
3.5 Total ore pe semestru 116
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  Prezență obligatorie 50%

5.2 de desfăşurare a seminarului  Prezență obligatorie, pregătirea referatelor

5.3 de desfăşurare a laboratorului 



6. Competenţele specifice acumulate
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Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei:

 caracteristicile jocului de handbal;
 handbalul ca mijloc al educatiei fizice si sportului;
 tehnica si tactica jocului de handbal;
 regulamentul de joc;
 învatarea si perfectionarea elementelor tehnico – tactice de baza astfel incit fiecare student sa fie
capabil sa se manifeste intr-un joc oficial, dupa un model de joc stabilit.

C
om
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e
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ns

ve
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al
e  Cursul are menirea de a forma cunoştiinţele teoretice ale jocului de handbal, în baza cărora

studentul trebuie să-şi formeze terminologia specifică şi capacitatea de preda disciplina
handbal.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul are menirea de a forma cunoştiinţele teoretice şi practice ale

jocului de handbal, în baza cărora studentul trebuie să-şi formeze
terminologia specifică şi capacitatea de preda disciplina handbal

7.2 Obiectivele specifice Deprinderea de a juca handbal, formarea cunoştiinţelor pentru a înţelege şi
interpreta regulamentul jocului de handbal

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Caracteristicile jocului de handbal
Handbalul ca mijloc al educatiei fizice si scolare

Prezentari ppt, prelegere 2 ore

Istoricul jocului si evolutia handbalului romanesc Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Elementele si procedeele tehnice in jocul de handbal Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Fazele jocului de handbal Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Forme si sisteme de atac si aparare Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Modelul de joc Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Regulamentul de joc Prezentari ppt, prelegere 2 ore
Bibliografie

1. BOMPA, T., 2003, Performanța în jocurile sportive, Editura Ex Ponto, București;
2. HELL Otto, VOICU Sorinel,  1994, Teoria şi metodica handbalului, Lito. U.V.Timişoara;
3. VOICU, S., 1996, Handball – Iniţiere şi Strategie, . Editura Hellicon, Timişoara;
4. VOICU, S., 1994, Teoria şi Metodica Handbalului, Editura Universităţii de Vest, Timişoara;
5. GHERMĂNESCU, Ioan, KUNST, 1983, Teoria şi metodica handbalului, Editura Didactică şi

Pedagogică Bucureşti.
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

8.3 Laborator
Acomodarea cu terenul si suprafetele de joc; Elementele
tehnice miscarii in teren.

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Tinerea, prinderea, pasarea mingii. (de pe loc si cu elan de
trei pasi)Pozitia fundamentala de aparare si deplasarea cu

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,

2 ore



pas adaugat algoritmizarea
Tinerea, prinderea, pasarea mingii. (in miscare si din
alergre); Pozitia fundamentala de aparare si deplasarea cu
iesire la semicercul de 9m si retragere la semicercul de 6m

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Aruncarea la poarta din sprijin pe sol (din alergare, arucarea
de la 7 m),Blocarea mingilor aruncate la poarta din sprijin
pe sol

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Aruncarea la poarta din sprijin pe sol (pas incrucisat inainte;
pas incrucisat inapoi); Blocarea mingilor aruncate la poarta
din sprijin pe sol

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Aruncarea la poarta din saritura; Blocarea aruncarilor al
poarta  din saritura

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Driblingul simplu si multiplu; Scoaterea mingii din dribling Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Elemente tehnice specifice portarului (pozitia fundamentala,
deplasarea in poarta)

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Modelul de joc pentru profilul studentului :
Apararea pe zona in sistem 6+0 si 5+1

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Plecarea organizata din aparare pentru reusita contraatacului
si acontratacului

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Atacul pozitional cu un pivot; atacul in circulatie cu 1 si 2
pivoti;Revenirea organizata in aparare

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Asezarea pe posturi in aparare la sistemul 6+0 si 5+1,
spatiile de actiune, repartizarea in orice moment al
adversarului , corespondenta posturilor in atac

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Marcajul adversarului cu minge si fara minge Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Apararea in faze fixe; Blocarea mingilor aruncate la poarta
Elemente tehnice specifice portarului

Explicație, demonstrație,
problematizarea, exersarea,
algoritmizarea

2 ore

Bibliografie
1. BOMPA, T., 2003, Performanța în jocurile sportive, Editura Ex Ponto, București ;
2. GHERMĂNESCU, Ioan, KUNST, 1983, Teoria şi metodica handbalului, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti;
3. HELL Otto, VOICU Sorinel,  1994, Teoria şi metodica handbalului, Lito. U.V.Timişoara;
4. VOICU, S., 1996, Handball – Iniţiere şi Strategie, Editura Hellicon, Timişoara;
5. VOICU, S., 1994, Teoria şi Metodica Handbalului, Editura Universităţii de Vest, 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 50%

9.2 Seminar

9.3
Laborator/lucrari

Participarea activă la orele de lucrări
practice

Aprecierea impliucării la
lucrările practice și apreciarea
și verificarea practică a
deprinderilor predate

50%

9.4 Standard minim de performanţă
Cunoașterea teoretică și practică aelementelor tehnico-tactice ale jocului; cunoașterea regulamentului de joc

Data completării:

05.09.2014

Titular curs (Semnătura):
Conf. Univ. dr. Eugen Bota

Data avizării în departament:

09.2014

Director departament (Semnătura):
Conf. Univ. Dr.
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