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MASTERAT MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR ŞI  

ORGANIZAŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVE 

Statutul profesional 
 

 

Absolventul de studii universitare de master „Managementul activităţilor şi organizaţiilor 

de educaţie fizică şi sportive” va putea fi angajat ca şi:  

 Personal de specialitate pentru funcţii de conducere în instituţile de învăţământ. 

 Manager pentru cluburile sportive şcolare şi profesioniste. 

 Coordonator programe de educaţie fizică şi sport, sportul pentru toţi, fitness. 

 Manager centre de fitness, wellness, spa. 

 Personal de specialitate pentru administraţia locală, judeţeană, Direcţiile pentru Sport 

şi Tineret ale judeţelor. 

 Personal de specialitate pentru firme de turism. 

 Manager agenţii de impresariat sportive. 

 Organizator de competiţii. 

 Personal de specialitate pentru Asociaţii sportive judeţene, Federaţii sportive, Ligi 

sportive. 

 

Competenţele absolventului de  

„Managementul activităţilor şi organizaţiilor de  

educaţie fizică şi sportive” nivel master 
 

Competenţe generale:  
 

 

1. Compeţente generale în comunicare  

2. Compeţente generale privind legislatia specifică educaţiei fizice şi sportului  

3. Compeţente privind finanţarea activităţilor de educaţie fizică şi sportivă.  

4. Compeţente în management (management general şi specific activităţilor de educaţie 

fizică şi sportivă, managementul calităţii, managementul resurselor umane). 

5. Compeţente în marketing în sport.  

6. Competenţe privind administrarea bazelor şi facilităţilor sportive. 

7. Dobândirea de cunostinţe practico - metodice de specialitate şi a capacităţii de a le aplica 

în practică. 

8. Capacitatea de a aduce modificări conţinuturilor în raport cu noutăţile apărute în 

diferitele discipline / ramuri / probe sportive şi în domeniile de graniţă. 

9. Capacitatea de a comunica uşor cu elevii şi sportivii, de a-i stimula pentru activitatea de 

educaţie fizică şi sportivă. 

10. Capacitatea de a organiza elevii şi sportivii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabilii 

responsabilităţi în cadrul grupului. 

11. Capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în funcţie de situaţiile 

existent. 
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Competenţe de specialitate:  
 

1. Capacitatea de a planifica, organiza, conduce şi controla activităţile de educaţie fizică şi 

sportivă. 

2. Capacitatea de a evalua obiectiv activităţile de educaţie fizică şi sport, pe baza unor 

criterii de evaluare bine stabilite. 

3. Utilizarea metodelor practice privind activitatea managerială din cadrul cluburilor 

sportive şcolare şi profesionite. 

4. Capacitatea de a organiza competiţii sportive. 

5. Capacitatea de a impresaria sportivi de înaltă performanţă. 

6. Dezvoltarea cunostinţelor specifice finanţării activităţilor sportive.  

7. Capacitatea de a planifica, coordona şi controla activitatea financiară din cadrul 

structurilor sportive. 

8. Capacități manageriale pentru funcții de conducere în cadrul instituțiilor sportive și de 

învățământ. 

9. Competente specifice de comunicare in folosirea corecta a limbajului non-verbal, verbal.  

10. Utilizarea limbajului specific pentru interviul de angajare, scrisoare de intentie, CV, etc..  

11. Cunoasterea conceptelor teoretice necesare întelegerii fenomenelor şi proceselor 

specifice managementului educaţiei fizice şi sportului.  

12. Dezvoltarea competentelor practice de analiză şi sinteză a parametrilor economico-

financiari ce definesc o societate comercială care desfăşoară activităţi în domeniul 

sportului. 

13. Cunoaşterea cunostintelor specifice managementului.  

14. Dezvoltarea competentelor specifice in domeniul resurselor umane în cadrul 

organizaţiilor sportive.  

15. Competenţe specifice de dezvoltare a unei afaceri proprii.  

16. Competente specifice in management strategic si operational.   

 

 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Nagel Adrian 

 

 


