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

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Stiinte
Stiinte ale mediului,Fizica si Educatie fizica si sport
Sport si performanta motrica
Licenta
Sport si performanta

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
3906E2D03I015

Tipul cursului

Tipul de evaluare

Evaluare motrica si somato functionala
An de studiu
Semestrul
2
1
Categoria formativă a disciplinei

Număr de credite
2

D.S.

Examen
Titular activităţi curs
Titular activităţi seminar /
laborator/ proiect

C
Lect.Univ.DR HASMASAN IOAN
Lect.Univ.DR HASMASAN IOAN

3. Timpul total estimat

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Seminar
Laborator
Proiect
Total
1
2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
14
14
28
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Nr.ore
1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs
18
2. Studiul după manual sau suport de curs
12
3. Studierea bibliografiei minimale indicate
10
Tutoriat:
10
Examinări:
2
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
52
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
80
Curs
1

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
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Sala de curs a facultății
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6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

Proiectarea şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului
cu orientare
interdisciplinară
Însuşirea şi aprofundarea problemelor legate de evoluţia practicării exerciţiilor fizice.
Lărgirea bagajului de cunoştinţe privind evoluţia fenomenului sportiv, a atitudinii faţă de
practicarea colectiva a exerciţiului fizic
Evaluarea nivelului de pregătire teoretica si practica..
Transmiterea noţiunilor utilizate in evaluarea motrica si somato functionala.
Cunoasterea,intelegerea conceptelor,teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale
ariei de specializare si utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala.
Cunostinte de exercitare a funției evaluarii motrice si somato functionale
Organizarea de sesiuni de referate pe o tematica in evaluarea motrica si somato functionala
Stimularea
utilizării
limbajului
de
specialitate
în
diferite
situaţii.
Susţinerea şi iniţierea de conversaţii pe teme date.
Abilitatea activităţilor specifice muncii in echipă; autonomia învăţării.
Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie
internaţionala.
Cunoștințe de legislație în sport la nivel național și europen.
Pregătirea activității de conducere.

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

Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
Curs
Curs 1
Curs 2
Curs 3
Curs 4
Curs 5
Curs 6
Curs 7
Curs 8

Însuşirea şi aprofundarea cunostiintelor teoretice fundamentale ale evaluarii
mortice si somto functinale si aplicarea lor in domeniul .
Competențe în organizarea activității echipelor sportive.
Metodologiei de evaluare somato-funcţională şi motrică

Obiectivele cursului şi concordanţa acestora cu teoria şi metodica educaţiei fizice şi
sportului
Importanţa cunoaşterii subiecţilor în educaţie fizică şi sport
Cercetări europene şi naţionale ale potenţialului bio-motric la diferite vârste
Metodologii de măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport).
Conţinutul programului “Evaluarea potenţialului somatic, functional şi motric al
populaţiei şcolare din România
Strategii de evaluare în educaţie fizică şi la ciclul gimnazial
Strategii de evaluare în educaţie fizică şi la ciclul primar
Strategii de evaluare în activitatea sportive de performanţă

Total ore curs:
Seminar/Laborator
Aprofundarea consideraţilor generale privind procesul de cunoaştere a subiecţilor şi
Sem 1
importanţa acestuia
Sem 2
Laturile dezvoltarii umane
Sem 3
Cercetări europene şi naţionale ale potenţialului bio-motric la diferite vârste
Sem 4
Cracteristicile tipurilor de evaluare în educaţie fizică şi sport.
Criteriile de evaluare în educaţie fizică şi sport
Sem 5
Teste pentru măsurarea capaciţăţii motrice
Sem 6
Masurarea si evaluarea calitatilor motrice
Sem 7
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Nr. ore
1
1
2
2
2
2
2
2
14
Nr. ore
1
1
2
2
1
1
1
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Măsurarea şi evaluarea capacităţii funcţionale cardiovasculare şi respiratorii
Dezbateri şi clarificări referitora la strategiile de evaluare în educaţia fizică şcolară
Evaluarea aptitudinilor şi a nivelului de pregătire pentru selecţie
Total ore seminar/laborator
Metode de predare
Prelegerea/explicaţia/conversaţia
Explicaţia/demonstratia /studii de caz.
Sem 8
Sem 9
Sem 10

Bibliografie

1
1
1
12

1

Referinţe
bibliografice
recomandate

Dragnea, A., Bota Aura - Teoria activităţilor motrice - Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1999
2.TUDOR, V., Evaluarea în educaţia fizică şcolară, Editura Printech, 2001
3.TUDOR, V., Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare – componente ale
capacităţilor motrice, Bucureşti, Editura Coresi 1999

Referinţe
bibliografice
suplimentare

CÂRSTEA, GH., Educaţia fizică – fundamente teoretice şi metodice, Bucureşti, Casa de editură
Petru Maior, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Continuturile sunt coroborate cu problematica evoluţiei practicării exerciţiilor fizice. Disciplina corespunde
standardelor generale educatiei fizice si sportului,contribuid la formarea competentelor profesionale si transversale
a absolventilor specific programului de studiu.
Corelarea tematicilor cu activitățile sportive în comunitățile respective

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii
de
evaluare

Metode de evaluare

Ponderea în
nota finală

Obs.**

Examen online
80%
Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,
Laborator
20%
traduceri, studii de caz.
Standard minim de performanţă
Însuşirea în proporţie de 50 % a cunoştinţelor practice şi teoretice aferente disciplinei . Nota 5

(*) 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 : 29.09.2020
Data avizării în Departament: 01.10.2020

Grad didactic, titlul, prenume, numele
Titular disciplină
Director de departament
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Lect.Univ.DR HASMASAN IOAN
Lect.univ.dr Voichita Gheoca

Semnătura

ioanhasmasan

Voichita Gheoca
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