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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Educaţia fizică constă în asigurarea unei pregătiri fizice multilaterală, formarea sistemului de practicare a 

culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi. În cadrul orelor de curs se vor analiza şi discuta scopul şi 

obiectivele disciplinei, rolul şi importanţa ei pentru dezvoltarea fizică a organismului. Studenţii vor îndeplini 

exerciţiile fizice conform normativelor în vigoare. Dezvoltarea fizică armonioasă conjugată cu modul sănătos de 

viaţă şi de fortificare a sănătăţii, va determina sporirea capacităţii de muncă intelectuală a studenţilor pe parcursul 

activităţii instructive şi profesionale. În acest context, educaţia fizica alături de disciplinele de specialitate îşi 

aduce aportul la pregătirea generală a studenţilor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- formarea calităţilor de personalitate, de prevenire a deficienţelor fizice generale şi menţinere a stării de 

sănătate; 

- operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională; 

- colaborarea eficientă, tolerantă, respectuoasă cu semenii în cadrul grupului/ echipei într-un context naţional şi 

internaţional;  

- aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii pentru soluţionarea eficientă şi creativă a unor situaţii ce 

ţin de sănătatea proprie şi care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale. 

Competenţe specifice: 

- formarea unor concepte şi valori fundamentale privind activitatea fizică şi importanţa anatomo-fiziologică a 

acesteia asupra organismului uman. 

- dezvoltarea calităţilor motrice de bază, funcţionale, aplicative, volitive şi estetice prin intermediul exerciţiilor 

fizice. 

- cunoaşterea şi organizarea activităţilor sportive conform specificului de vârstă, cu respectarea normelor de 

etică şi deontologie profesională; 

- practicarea organizată şi sistematică a educaţiei fizice şi sportului ceea ce contribuie la menţinerea şi întărirea 

stării de sănătate. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să aplice abilităţile de bază integratoare în situaţiile de consolidarea tehnicii jocurilor sportive, dezvoltării 

calităţilor motrice etc.; 

- să formeze competenţele fizice axate pe dezvoltarea vitezei, rezistenţei, forţei, îndemnării, supleţei, 

mobilităţii, ş.a.; 

- să posede acţiuni individuale în grup şi pe echipe, în atac şi apărare; deprinderi de joc în condiţii 

competiţionale; 

- să stăpânească metodologia de integrare a procedeelor tehnico-tactice specifice în condiţii regulamentare; 

- să utilizeze un limbaj corect privind terminologia din domeniul educaţiei fizice şi sportului;  

- să autoaprecieze nivelul de pregătire fizică şi funcţională;  

- să aplice procedeele tehnice în acţiunile tactice învăţate anterior în jocul bilateral; 

- să argumenteze necesitatea practicării exerciţiilor fizice;  

- să aplice propriul program de pregătire motrice şi să atragă colegii în practicarea ramurii de sport aleasă; 

- să elaboreze programe motrice individuale în scopul dezvoltării calităţilor motrice de bază, creşterii 

capacităţii de efort a organismului;  

- să valorifice cunoştinţele privind rezolvarea situaţiei nestandarde folosind procedee tehnice şi tactice de joc. 



Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului  Educația fizică este necesară parcurgerea nivelului 3, conform 

ISCED – bacalaureat. 

Teme de bază: Cerinţele disciplinei, probe şi norme de control. Verificarea nivelului de pregătire fizică generală. 

Competenţe psihomotrice. Atletism. Forţa musculaturii abdominale. Săritura în lungime de pe loc. Dezvoltarea 

fizică generală cu accent pe dezvoltarea forţei abdominale, spate, braţe şi picioare. Exerciţii cu caracter aplicativ. 

Volei. Noţiuni de regulament ale jocului de volei. Aşezarea în teren, deplasarea în teren, pasa de jos cu 2 mâini. 

Joc de baschet, aruncarea la coş de pe loc, aruncarea la coş din deplasare. Gimnastică, exerciţii de front şi 

formaţii. Tenis de masă. Şah, Joc de Dame. Norme şi probe de control cu studenţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească performanţele obţinute.  Aprecierea activităţii desfăşurate în timpul primului semestru al anului 

universitar şi acordarea calificativului. 

Strategii de predare-învăţare: expuneri; demonstraţii; explicaţii competiţii, jocuri, colocvii. 

Strategii/criterii de evaluare: participare activă la ore; atitudine corespunzătoare pentru lucrul în echipă,  

executarea exerciţiilor ca număr şi corectitudine; colocvii. 
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