
 
Anexa 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „ştefan cel mare” din  suceava 

Facultatea Inginerie electrică şi ştiinţa  calculatoarelor 

Departamentul Calculatoare 

Domeniul de studii Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Calculatoare/inginer 

Codul disciplinei DC.02.08. 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT I 

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr.Sorin Raţă 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare C 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs - Seminar - Laborator 1 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

14 Curs - Seminar - Laborator 14 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

II d) Tutoriat  - 

III Examinări 2 

IV Alte activităţi (precizaţi): - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 9 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 25 

Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe -capacități motrice generale 

-componentele condiției fizice optime 

- reprezentări specifice domeniului 

- lucrul în echipă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  
Desfăşurare 

aplicaţii Laborator • mod de organizare: frontal, grup, individual 

• resurse materiale: cronometru, fluier, teren, sala atletism,mingi de 

volei şi fotbal 
Proiect  



Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică  

a programelor de studii 
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1.Instrumental aplicative 

 – să alcătuiască, dirijeze şi evalueze complexele de exerciţii specifice disciplinei 

2.Competenţe de comunicare – relaţionare 

-să folosească terminologia disciplinei  

-să comunice şi să colaboreze cu partenerii; 

 -să aplice cunoştinţele acumulate în situaţii profesionale diferite; 

 -să ofere exemple de exerciţii 
Competenţe 

transversale 
• Integrarea unor cunostinte, priceperi si deprinderi menite sa-l aduca in situatia de a 

efectua pregatire tehnica si metodica corespunzatoare in functie de virsta, nivel de 

pregatire si obiectivul urmarit 

• Principiul activitatii integrate ce presupune insusirea metodologiei corespunzatoare 

rezolvarii problemelor ridicate in lectia de educatie fizica si sport     

 
 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Formarea cunoştinţelor teoretice, metodice şi organizatorice, 

precum şi a priceperilor şi deprinderilor practice necesare 

predării exerciţiilor de atletism în lecţiile de educaţie fizică 

din învăţământul primar şi gimnazial în activităţile sportive 

şcolare şi extraşcolare ale elevilor ; 

• Înzestrarea studenţilor cu un sistem de cunoştinţe metodice 

necesare activităţilor de practicare independentă în timpul 

liber a exerciţiilor de atletism, în mod deosebit a alergării 

(prin Jogging), de către oameni de toate vârstele, pentru 

întărirea şi păstrarea sănătăţii şi a robusteţii organismului; 

• Formarea capacităţii de a demonstra structura tehnicii raţionale a 

exerciţiilor care compun şcoala atletismului, precum şi a tehnicii 

principalelor probe de alergări; 
 

 

8. Conţinuturi 

 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Lucrari practice - 14 ORE – Semestrul  II 
 

Învăţarea , consolidarea şi verificarea 

tehnicii exercițiilor din școala săriturii  
- Săriturile pe loc cu desprindere 

pe două picioare, săriturile pe 

loc cu desprindere pe un picior  

- Pasul săltat,pasul sărit  

- Săriturile pe,de pe şi peste 

obstacole, săritura în lungime de 

pe loc  

Învăţarea ,consolidarea şi verificarea tehnicii 

exercițiilor din școala aruncării 
- Aruncările de tip împingere cu 

două şi cu o mână  

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare,explicaţie,demonstraţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare,explicaţie,demonstraţie 
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

- Aruncările de tip azvârlire cu 

două şi cu o mână  

 

-  Aruncările de tip lansare cu 

două şi cu o mână  

Învăţarea şi consolidarea unui joc sportiv la 

alegere; volei-fotbal 

7 

 

 

Bibliografie 

• Tatu, T., Teoria şi metodica atletismului, Bucureşti, 1978 

• Tatu, T., Plocon, E., Atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001 

• Raţă, G., Atletism, Editura Alma Mater, Bacău, 2002 
•  

Bibliografie minimală 

• Raţă, G., Ababei, C., Predarea atletismului în şcoală, Editura Alma Mater, Bacău, 2003 

• Roman, D., Rugină, G., Metodica predării exerciţiilor din atletism, Bucureşti, 2001 

• Alexe, D. A., Atletism, Îndrumar practico-metodic, Editura PIM, 2007 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•       Este o disciplină de studiu prevăzută în planul de învăţământ, pentru primul ciclu de 

formare profesională, ciclul de licenţă, ce contribuie la formarea competenţelor şi capacităţile 

profesionale, prezintă aspectele ce reglementează şi direcţionează desfăşurarea activităţilor 

viitorului specialist in domeniul educatiei fizice si sportive , înarmează specialistul cu 

instrumente de operaţionalizare a modalităţii de transmitere eficientă a informaţiilor. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs    

Laborator  

Demonstrarea corectă a exerciţiilor învăţate Evaluarea practică a 

exerciţiilor învăţate 
Participare la competiţii 

sportive 

80% 

 

20% 

Proiect     

Standard minim de performanţă 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei specifice disciplinei; 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

- parcurgerea bibliografiei minimale; 

- participarea la activităţile practice cu echipament adecvat şi îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

- realizarea temelor de lecţie la aplicaţiile practice 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 

  

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 

 

 

 


