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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinţe ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   IFR 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Educația prin sport. Metodologia proiectării și 
organizării activităților fizice de loisir               

Codul 
disciplinei 

PMR5129 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf. univ. dr. Cosmin Prodea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Conf. univ. dr. Cosmin Prodea 

2.4. Anul de 
studiu II 

2.5. Semestrul 
II 

2.6. Tipul de evaluare
C 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate DA 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul 
4.2. de competenţe  Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie/Sistem multimedia 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie/Sistem multimedia 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma IFR 125 
din care: 3.5.  
SI  
 

113 
3.6. SF (6) +ST(6) +  L (0) + P 
(0) 

12 

Distribuţia fondului de timp  ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  17 

3.5.4.Tutoriat   2 

3.5.5.Examinări - 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 113 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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 C1. Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu orientare 
interdisciplinară 

 C2. Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar   
 C3. Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor   

specifice educaţiei fizice si sportive, a  atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic 
 C4. Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de 

vârstă 
 C5. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport/loisir la 

diferite categorii de vârstă 
 C6. Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului sportiv 
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 CT1. Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri 
de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 
profesională 

 CT2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor sportive 

 CT3. Operarea cu programe digitale , documentarea  şi comunicarea într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de loisir la 
diferite categorii de vârstă pentru practicarea exercițiilor fizice în mod 
independent 

7.2. Obiectivele specifice  Dobândirea unei culturi a efortului fizic și intelectual la diferite 
categorii de vârste ca expresia dorinței de realizare personală și socială 

 Formarea unor cunoștințe de ordin teoretic, metodologic şi practico-
metodic, necesare practicării activităților de loisir 

 Formarea capacităţii de a proiecta activitățile fizice de loisir desfășurate 
la diferite categorii de vârstă 

 Ameliorarea și corectarea deficiențelor de motricitate caracteristice 
persoanelor de diferite vârste 

 Abilitarea masteranzilor cu sistemul de cunoștințe aplicabile în 
activitatea științifică și didactică privind persoanele adulte și de vârsta a 
III-a 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI   
Metode de predare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modul 1..Mișcarea și timpul de loisir 
Senescența și formele ei 

Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 2.  Loisirul și diferitele categorii de 
vârstă. Controlul medical necesar la 
persoanele adulte și de vârsta a III-a 

Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 3. Forme de practicare a exercițiilor 
fizice în timpul liber la persoanele adulte și 
de vârsta a III-a 

Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

 34%  

Bibliografia Modului 1 
 Carnegie, D., (2000), - Lasă grijile, începe să trăiești, București. 
 Cristea, Elena, (1990), - Terapia prin mișcare la vârsta a treia, Editura Medicală, București. 
 Drăgan, I., Demeter, A., (1990), - Sport și sănătate, Editura Sport-Turism, București. 
 Drăgan, I., (1983), - Pledoarie pentru sănătate, Editura Albatros, București. 
 Prodea, C., (2017)- Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților fizice de loisir, 

Suport de curs electronic în format IFR, Unversitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca              
Bibliografia Modulului nr.2 

 Duma, E., (1997), - Controlul medical în educație fizică și sport, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 
 Dumitru, M., (1984), - Bătrânețe activă, Editura Medicală, București. 
 Jenkins, R., (2001) - Fitness – Gimnastica pentru toți, Editura Alex-Alex. 
 Prodea, C., (2017)- Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților fizice de loisir, 
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Suport de curs electronic în format IFR, Unversitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca              
Bibliografia Modului nr. 3 

 Florian, S., T., (2001), - Exercițiul fizic în educație fizică și sport în Kinetoterapie, Editura Fundația 
Română de Mâine, București. 

 Pașcanu, V., O., (1994), - Vârsta a treia sau ultimul examen, Editura Moldova, Iași. 
 Stonton-Jones, Kristina, (1992) – An introduction to Dance Mouvement Therapy in Psychiatry,Routledge. 
 Prodea, C., (2017)- Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților fizice de loisir, 

Suport de curs electronic în format IFR, Unversitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  
 Thorton Betty (2004) - Cele 10 legi universale ale sănătăţii, Editura Niculescu, București     

8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema de control nr. 1. Timpul liber și 
activitatea fizică la senescență  

Analiza materialului propus de titularul 
de curs. Comunicarea se realizeaza prin 

intermediul platformelor electronice 

Tema de control reprezintă o 
parte din notă și va fi 
verificată de asistent 

Tema de control nr. 2. Activitatea fizică şi 
sportivă la persoanele adulte și de vârsta a 
III-a 

Analiza materialului propus de titularul 
de curs. Comunicarea se realizeaza prin 

intermediul platformelor electronice 

Tema de control reprezintă o 
parte din notă și va fi 
verificată de asistent 

8.3. SF   Metode de transmitere a informaţiei Observaţii 
Se discuta modulele 1 și 2 din suportul de 
curs 

Prelegere interactivă 
Activități individuale /grupe 

Prezentare prin intermediul 
mijloacelor multimedia 

Se discută modulul 3 din suportul de curs 
Prelegere interactivă 

Activități individuale /grupe 
Prezentare prin intermediul 

mijloacelor multimedia 
Bibliografie: cea prezentată mai sus  
8.4. L / P Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu este cazul   
Bibliografie: - 

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

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii locale, a diferitelor asociaţii profesionale 
şi a angajatorilor din domeniul privat privind practicarea exercițiilor fizice în timpul liber a persoanelor adulte și în 
vârstă. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Dobândire cunoştinţelor teoretice specifice 
disciplinei 

Evaluare scrisă 50 % 

10.5. SF / ST / L / P Operaționalizarea cunoştinţelor specifice disciplinei Evaluare pe parcurs 30 % 
Redarea sintetică a unei probleme pe o temă primită 
la începutul semestrului, evidențiind contribuția 
autorilor din domeniu, incluzând elemente critice și 
păreri personale despre subiectul tratat. 

Evaluare scrisă 20 % 

10.6. Standard minim de performanţă 
 Dobândirea unui pachet minimal de cunoştinţe teoretice specifice disciplinei 
 Adoptarea propriului cod deontologic în concordanţă cu spiritul valorilor educaţiei moderne 

 
Coordonator de disciplină 

Conf. univ. dr. Cosmin Prodea 
 

Asistent  
Conf. univ. dr. Cosmin Prodea 

 

Data 
7 noiembrie 2017 

Responsabil de studii IFR, 
Conf. Dr. Ioana- Cristina Magdaș 

 
 


