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Nr. credite transferabile 2
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Șef lucr. dr. Florin MURARIU
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Formarea şi consolidarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiului fizic în scop
curativ, deconectant, compensatoriu şi civilizat.
Disciplina de Educaţie fizică şi sport, în conformitate cu programă 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 studenţilor în condiţii de stres profesional şi
economico-social; învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea elementelor tehnice specifice unor
ramuri sportive agreate de studenţi şi permisibile din punct de vedere al dotării materiale, pe părţi
şi global;
Lucrări practice
Prezentarea laboratorului: Importanţa disciplinei pentru dezvoltarea fizică armonioasă şi
menţinerea sănătăţii; Reguli de protecţia muncii.
VOLEI (FOTBAL) – sem I
Exerciţii specifice mişcării în teren. Regulamentul jocului de volei (fotbal).
Învăţarea şi consolidarea diferitelor procedee de conducere / lovire a mingii.
Exerciţii pentru învățarea si consolidarea lovirii mingii prin diferite procedee tehnice.
Prezentarea unor noţiuni elementare din regulamentul jocului de volei (fotbal).
Învăţarea prin structuri de exerciţii a unor procedee tehnice de preluare / pasare a mingii.
Exerciţii şi formaţii complexe de mişcare în teren cu mingea şi fără minge.
Repetarea în condiţii de joc a structurilor tehice și tactice învăţate anterior.
FITNESS-AEROBIC
Exerciţii în circuit pentru dezvoltarea fizică generală.
Exerciţii pentru dezvoltarea forţei braţelor şi picioarelor (cu greutăţi).
Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii prin menţinerea unor poziţii fixe.
Exerciţii pentru dezvoltarea forţei abdominale şi a spatelui.
Exerciţii de dezvoltare fizică generală folosind greutatea propriului corp.
Probe de control
ATLETISM
Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei. Repetarea tehnicii săriturii în lungime de pe loc.
Alergarea pe teren variat. 800 (1000)m.
Exerciţii din şcoala a lergării,consolidarea / perfecționarea pasului lansat de semifond.
Exerciţii pentru dezvoltarea forţei în regim de viteză şi de rezistenţă.
Exerciţii pentru consolidarea săriturii în lungime de pe loc.
Exerciţii pentru perfecționarea elanului şi aterizării săriturii în lungime de pe loc.

Probe de control: săritura în lungime de pe loc, alergare de rezistenţă 800m fete (1000m băieţi).
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Probă practică

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
teste de verificare, colocviu de laborator.
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