Educaţie fizică şi sport (ANUL II SEMESTRUL III+IV)
Nr. credite transferabile 1+1
Statutul disciplinei
Disciplină obligatorie
Titular disciplină
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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Disciplina de Educaţie fizică şi sport, în conformitate cu programa analitică, îşi propune
pregătirea studenţilor în următoarele direcţii :
-

creşterea nivelului de motricitate generală şi dezvoltarea fizică armonioasă;
întărirea şi menţinerea stării generale de sănătate a studenţilor care să asigure o
rezistenţă fizică şi psihică a acestora în condiţii de stres profesional şi economicosocial;
formarea şi consolidarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiului fizic
în scop curativ, deconectant, conpensatoriu şi civilizat;
abilitatea de a identifica, formula, demonstra şi explica probleme specifice domeniului
educaţiei fizice şi sportului;
educarea trăsăturilor pozitive de caracter, a calităţilor morale şi de voinţă care să ajute
la o rapidă integrare socio-profesională;
învăţarea , consolidarea şi perfecţionarea elementelor tehnice specifice unor ramuri
sportive agreate de studenţi şi permisibile din punct de vedere al dotării materiale, pe
parţi şi global.

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Lucrări practice
Prezentarea bazei sportive a USAMV: importanţa disciplinei pentru dezvoltarea fizică
armonioasă şi menţinerea sănătăţii. Studenţii trebuie să fie apţi pentru efort fizic şi să respecte
regulementul de ordine interioară al disciplinei. Reguli de protecţia muncii.
Regulametele jocurilor sportive individuale sau de echipă. Cunoştinţe de arbitraj.
Jocuri sportive ( baschet, volei, fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, badminton): cunoştinţe
metodice şi tehnico – tactice. Învăţarea , consolidarea şi perfecţionarea elementelor tehnice
specifice acestora
Fitness–culturism: Exerciţii de dezvoltare fizică generală folosind greutatea propriului corp sau
utilizând greutăți și aparatură specifică.
Atletism: Exerciţii pentru dezvoltarea forței în regim de de viteză şi de rezistenţă. Repetarea /
învățarea tehnicii săriturii în lungime de pe loc.
Colocviu final de verificare / probe de control.
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Colocviu

Modalităţi de evaluare
Probe de control

Procent din nota
finală
60%

Prezența şi activitatea la lucrări practice

15%

Activitatea directă la lucrări practice

25%

NOTA finală

100%
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