Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
380607S04I028

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Stiinte / Stiinta Mediului, Fizică, Educatie Fizică si Sport
Departamentul de Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică şi Sport
Educatie fizica si sport
Licenta
Sport și performanta motrica /Licentiat in educatie fizica si sport

Tipul cursului

Tipul de evaluare
Colocviu
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

Stagiu de practică în structuri ale sportului
An de studiu
Semestrul
II
IV
Categoria formativă a disciplinei
D.s

Număr de credite
2

Lector univ.dr. Savu Olimpiu

3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )

Nr.ore
14
4
5
5
28
56

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a sem/lab/pr
C.S.M. Sibiu, C.S.S. Sibiu, Complexul sportiv Aria

Str. Ion Raţiu Nr. 5-7
550012, Sibiu, România
stiinte.ulbsibiu.ro
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E-mail: stiinte@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
6. Competenţe specifice acumulate
Cunoaşterea modului de funcționare a instituției Însuşirea de către studenți
a principalelor
Competenţe profesionale
fundamente ale managementului structurilor de organizare a activității
sportive
Dezvoltarea de abilităţi privind utilizarea cunoştinţelor dobândite în practica
Competenţe transversale
organizării şi conducerii activităţilor specifice sportului.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Aprofundarea cunoştinţelor dobândite şi achiziţia de noi cunoştinţe
legate de organizarea şi conducerea specifică activităţilor din sportul
competiţional;
Obiectivele specifice
Conştientizarea nevoii de comunicare eficientă bazată pe o
terminologie de specialitate adecvată în contextul organizării
activităților sportive; Însuşirea elementelor de organizare şi conducere
a structurilor sportive.
Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru realizarea activităţilor sportive;
8. Conţinuturi

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Prezentarea fisei disciplinei a stagiului de practică
Sem 2
Prezentarea generală a reglementarii legale a modului de înfiintare, organizare şi funcţionare
a unui club sportiv de drept public
Sem 3
Prezentarea statutului sau/şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a unui club
sportiv de drept public
Sem 4
Prezentarea modului de desfăşurarea activităţii privind principalele atribuțiuni ale
compartimentelor funcționale şi a legăturilor dintre ele din cadrul organigramei a unui club
sportiv de drept public
Sem 5
Prezentarea modului de desfăşurarea activităţii secțiilor sportive conform specializării
studenților din stagiul de practică a unui club sportiv de drept public
Sem 6
Prezentarea generală a reglementarii legale a modului de înfiintare, organizare şi funcţionare
a unui club sportiv de drept privat fără scop lucrativ
Sem 7
Prezentarea statutului sau/şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a unui club
sportiv de drept privat fără scop lucrativ
Sem 8
Prezentarea modului de desfăşurarea activităţii privind principalele atribuțiuni ale
compartimentelor funcționale şi a legăturilor dintre ele din cadrul organigramei unui club
sportiv de drept privat fără scop lucrativ
Sem 9
Prezentarea modului de desfăşurarea activităţii secțiilor sportive conform specializării
studenților din stagiul de practică a unui club sportiv de drept privat fără scop lucrativ
Sem 10
Prezentarea generală a reglementarii legale a modului de înfiintare, organizare şi funcţionare
a asociaţiile sportive - structurilor sportive fara personalitate juridica;
Sem 11
Prezentarea statutului sau/şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a
asociaţiilor sportive - structurilor sportive fara personalitate juridica;
Sem 12
Prezentarea generală a reglementarii legale a modului de înfiintare, organizare şi funcţionare
a unei asociaţii judeţene pe ramuri de sport;
Sem 13
Prezentarea statutului sau/şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a a unei
asociaţii judeţene pe ramuri de sport;
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Sem 14

Colocviu

2
Total ore seminar/laborator 28

Metode de predare
Explicaţia, demonstraţia, corectarea, dialogul;
Bibliografie
Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului HG
536/2011
Direcţia Statistică şi Programe Instituţii Publice pentru Sport Publicata in Monitorul Oficial 428
din 20 iunie 2011
Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.
Direcţia Programe structuri sportive şi complexuri sportive naţionale
Ghid informativ de înfiinţare a structurilor sportive
Institutii subordonate ANST
Organisme şi instituţii afiliate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
Regulamentul din 7 octombrie 2011 (Regulamentul din 2011) de organizare si functionare a
unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Coroborarea cerinţelor disciplinei cu cerinţele ministerului cu cea a cluburilor şi asociaţiilor sportive.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Participarea la activităţile practice
Lucrari
practice

Însumarea punctelor
acordate fiecăei
activităţi practice
Colocviu/
Online

Înţelegerea şi aplicarea cunoștințelor
dobândite.
Standard minim de performanţă
Însuşirea în proporţie de 50 % a cunoştinţelor practice aferente disciplinei . Nota 5

Ponderea în
nota finală
50 %

Obs.**

50 %

(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează
evaluarea finală;

Data completării: 26.09.2020
Data avizării în Departament: 01.10.2020

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Titular disciplină

Lect. univ. dr. Olimpiu Savu

Director de departament

Lect.univ.dr Voichita Gheoca
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Semnătura

olimpiusavu

Voichita Gheoca
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