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

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea / Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Științe/Departamentul Științe ale Mediului, Fizică
și Educație Fizică și Sport
Educație Fizică și Sport
Licență
Sport și performanță motrică

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
III
Semestrul:I

Sociologia în știința sportului și educației fizice
prof. univ. dr. Dumitru Batâr
prof. univ. dr. Dumitru Batâr
Tipul de evaluare
Ex
Regimul disciplinei:O.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
2 din care: curs
1
seminar/laborator
Total ore din planul de
28 din care: curs
14 seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
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
Alte activităţi ..................................
Total ore studiu individual
80 ore
Total ore pe semestru
108 ore
Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
de curriculum
de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
de desfăşurare a cursului
de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

1
14
40
20
16
4

● curs sociologia sporturilor
● cunoașterea și utilizarea conceptelor fundamentale
din sociologia sportivă
●baza didactică a ULBS
●

C
o
m
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m
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6. Competenţele specifice accumulate
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Obiectivele specifice
Curs

8. Conţinuturi

Metode de predare

1. Activitățile sportive – obiect de studio al sociologiei
2. Metode de cercetare ideological în activitatea de educație fizică
și sport
3. Proiectul de cercetare sociologică în activitatea de edducație
fizică și sport
4. Obiectul și ipotezele în cercetarea sociologică
5. Definirea conceptelor și operaținalizare
6. Alegerea metodelor și elaborarea instrumentelor de cercetare
7. Stocarea datelor cercetării, analiza și interpretarea rezultatelor
Bibliografie
8.2 Seminar/laborator
Bibliografie

Expunere
Dezbatere
Expunere

Observaţii

Expunere
Convorbire dirijată
Expunere
Expunere
Expunere

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
● coroborarea conținutului disciplinei cu cerințele M.E.C.Ș.
10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de
evaluare
Ex

Seminar/laborator

Temă de casă

Metode de evaluare

Pondere din
nota finală
10 % prezență
70 % examen
10 % referat

Lucrare scrisă, susținere
referat/online
Verificare parțială/online

10 %

Standard minim de performanţă
● min. 50 % prezență

(*) 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;
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Data avizării în Departament: 01.10.2020

Titular disciplină
Director de departament
Str. Ion Raţiu Nr. 5-7
550012, Sibiu, România
stiinte.ulbsibiu.ro

Grad didactic, titlul, prenume, numele
Prof. univ. dr. Dumitru Batâr
Lector univ. Dr .Voichiţa Gheoca
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