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1. Misiunea programului de studii 

• formarea de specialiştiînEducaţiefizică, Sport de performanţă, Management în sport precum 

şiîndomeniiînrudite cu implicaţiispecifice; 

• stimularea și dezvoltarea activităților de management în vederea susţinerii creaţiei și inovării 

pentru sport și performanță umană; 

• dezvoltarea sistemului ”sport” la nivel european implicând crearea unor strategii manageriale care 

să se bazeze pe cunoștințe fundamentale, racordate la cerințele actuale de dezvoltare a sportului de 

performanță; 

• asigurarea transferului de informaţie specializată, stimularea și dezvoltarea activităților de 

management în vederea susţinerii creaţiei și inovării pentru sport și performanță umană. 

 

2. Obiectivele programului de studii 

• pregătirea unui număr semnificativ de specialişti în Educaţie Fizică şi Sport, capabili, prin competenţele lor 

teoretice şi practico-metodice să acţioneze eficient în învăţământul de toate gradele şi în sportul de 

performanţă şi să contribuie în viitor de dezvoltarea cercetărilor în Educaţie Fizică şi Sport; 

• asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare predării educaţiei 

fizice şi sportului în instituţii de învăţământ de diferite grade precum şi în activitatea sportului de 

performanţă 

• formarea la studenți a unor priceperi şi deprinderi metodice privind activitatea lor ca antrenori, de 

organizare și conducere a pregătirii în sportul de performanţă; 

• modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi dezvoltare; 

• formarea de manageri în domeniul sportiv. 

 

3. Competențe dobândite 

 

Competențe generale: 

• coordonează administrarea cluburilor sportive 

• dezvoltă oportunități de evoluție în sport 

• elaborează practici de management eficace al cluburilor sportive 

• gestionează dezvoltarea profesională personală în sport 

• promovează egalitatea și diversitatea în ceea ce privește activitățile sportive 

• stabilește contacte cu organizațiile sportive 

• participă și gestioneazăprogramele și evenimentele sportive 

• promovează activitatea fizică în comunitate 

• promovează includerea de activități sportive în educație 

• caută soluții pentru finanțare externă pentru activitatea sportivă 

• stabilește contacte cu membrii consiliului de administrație 

• stabilește relații de colaborare cu instituții de profil 



Specific skills: 

• coordinates the administration of sports clubs 

• develops opportunities for evolution in sport 

• develop effective management practices of sports clubs 

• manages personal professional development in sports 

• promote equality and diversity in sports activities 

• establishes contacts with sports organizations 

• participate and manage sports programs and events 

• promotes physical activity in the community 

• promote the inclusion of sporting activities in education 

• looking for solutions for external financing for sports activity 

• establishes contacts with members of the board of directors 

• establishes relations of collaboration with specialized institutions 

 

Competențe specifice: 

• asigură aprovizionarea cu resurse pentru desfășurarea de activități fizice 

• asigură managementul de proiect 

• conduce și coordonează o echipă sportivă 

• coordonează administrarea cluburilor sportive 

• gestionează funcționarea internă a unei organizații sportive 

• gestionează resursele financiare ale bazei sportive 

• gestionează serviciul de relații cu clienții 

• implementează planificarea strategică 

• implică voluntari 

• coordonează turneele în străinătate ale sportivilor 

• furnizeaza programe și cursuri pentru grupuri intersate în dezvoltarea fizică personală 

• planifică, organizează, conduce și analizează programe de antrenament 

• utilizează noile tehnologii în vederea comunicării și promovării activităților sportive 

Specific skills: 

• ensures the supply of resources for carrying out physical activities 

• ensures project management 

• leads and coordinates a sports team 

• coordinates the administration of sports clubs 

• manages the internal functioning of a sports organization 

• manages the financial resources of the sports base 

• manages customer service 

• implements strategic planning 

• involves volunteers 

• coordinates the tournaments abroad of the athletes 

• provides programs and courses for groups involved in personal physical development 

• organizes, conducts, and analyzes training programs 

• uses new technologies to communicate and promote sports activities 

 

4. Titlul și calificarea obținute 

• titlul:Managementul Activităţilor de Educaţie Fizică și Sport 

• denumire calificare: Managementul Activităţilor de Educaţie Fizică și Sport 

• cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupații posibile, conform COR: 

• Director club sportiv școlar (134508) 

• Director unitate de învăţământ (134502) 

• Manager sportiv (333905) 

 

Absolvenții trebuie să obțină 120 credite 



Legendă:  

Codul disciplinei 

DF – diciplină de pregătire fundamentală,  

DD – disciplină de de pregătire în domeniu,  

DPS – disciplină de pregătire pe programe de studii/Educaţie Fizică şi Sportivă,  

DC – disciplină complementară 

DO-disciplină opțională 

C-ore de curs , S-ore de seminar, Lp-ore de lucrări practice sau laborator, P-ore de proiect, SI-ore de 

studiu individual pe semestru, Cr-număr de credite alocat disciplinei, F-forma de evaluare (E-examen, C-

colocviu, V-verificare) 

 



Programul de studii: MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ANUL I, anul universitar 2020 – 2021 (14 săptămâni / semestru) 

Nr 

crt. 

Codul Disciplina NR. ORE/SAPT si NR. CREDITE Forma 

de 

verif. 

NR. ORE 

SEM. I SEM. II Din care 

C S Lp Cr. C S Lp Cr. F SI T Cr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I.Discipline de pregătire fundamentală              

1. MG.I. 1.01 Managementul resurselor umane în domeniul educaţiei 

fizice și sportului/Human Resources Management in 

Physical Education, Sport 

1 2  5     E1 42 83 125 5 

2. MG. I. 2 02 Tehnici manageriale/Tehnici manageriale     1 2  5 E2 42 83 125 5 

II.Discipline de pregătire în domeniu              

3. MG.I. 1.03 Marketing în activitatea sportivă 

Marketing and Sponsorship in Sportive Activity 

1 2  5     E1 42 83 125 5 

4. MG.I. 2.04 Sponsorizare în activitatea sportivă 

 Sponsorship in Sportive Activity 

1 1  5     C1 28 97 125 5 

5. MG.I. 2.05 Managementul instituţiilor sportive (naţionale, judeţene, 

locale)/Management of  Sportive Institutions on National, 

County and Local Level 

    1 2  5 E2 42 83 125 5 

6. MG. I. 2.06 Fundamente ştiinţifice ale antrenamentului şi competiţiei 

Scientific Fundamentals of Training and Competition 

    1 2  5 E2 42 83 125 5 

7. MG.I. 1.07 Amenajări baze sportive/Sportive Facilities Planning     1 1  5 C2 28 97 125 5 

8. MG.I. 1.08 Teoria antrenamentului sportiv / Theory of sports training     1 1  5 E2 28 97 125 5 

9. MG.I. 1.09 Managementul activității sportive în sportul de performanță 

/Sports performance management in performance sports 

2 1  6     E1 42 108 150 6 

III.Discipline complementare              

10. MG.I. 1.11 Etică şi integritate academică în ştiinţa sportului şi educaţiei 

fizice/Ethics and academic integrity in Sport Science and 

physical education 

1   4     C1 14 86 100 4 

11. MG.I. 1.12 Comunicare în Știința Sportului și Educaţiei Fizice/ 

Communication In SSPE 

1 2  5     C1 42 83 125 5 

12 MG.I. 1.12 Antrenament și competiție în sport adaptat/Training and 

competition in adapted sports 

    1 1  5 C2 28 97 125 5 

 TOTAL 7 8 30 6 9 30  420 1080 1500 60 

  15 15      

  

  
 



ANUL II, anul universitar 2021-2022 (14 săptămâni / semestru) 
Nr 

crt. 

Codul Disciplina NR. ORE/SAPT si NR. CREDITE Forma 

de 

verif. 

NR. ORE 

SEM. I SEM. II Din care 

C S Lp Cr. C S Lp Cr. F SI T Cr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I.Discipline de pregătire fundamentală              

1. MG.II.3.01 Gestionarea şi programarea evenimentelor sportive 

Managing and Programming Sportive Events 

2 1 - 6     E1 42 108 150 6 

2. MG.II.4.02 Managementul antrenamentului sportiv/Management of 

sports training 

    1 1 - 5 E2 28 97 125 5 

II.Discipline de pregătire în domeniu              

3. MG.II. 3.03 Managementul activităţilor de proiectare în 

EFS/Management of  Design in PES 
1 1 - 5     E1 28 97 125 5 

4. MG.II. 3.04 Legislaţia financiară în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului/Financial Legislation in Physical Education 

and Sport 

    2 1 - 6 E1 42 108 150 6 

5. MG.II. 4.05 Managementul activităţilor de evaluare în EFS/ 
Management of  Evaluation in PES 

    1 1 - 5 E2 28 97 125 5 

6. MG.II. 4.06 Stagiu de practică managerială în organizaţii sportive 

Managerial Practice Stage in Sportive Organizations 

- - 4 4     V1 56 44 100 4 

7 MG.II. 4.07 Managementul structurilor sportive / Management of  

sports structures 

    1 1  5 E2 28 97 125 5 

8. MG.II.3..08 Stagiu în vederea elaborării tezei de disertaţie 

Stage for Writing the Dissertation Thesis 

   

 

 - 4 - 4 C2 56 44 100 4 

III.Discipline complementare 

9. MG.II. 3.09 Metodologia cercetării ştiinţifice în EFS/Methodology of 

Scientific Research in Physical Education and Sport 

1 1 - 5     E1 28 97 125 5 

10. MG.II. 3.10 Impresariat sportiv /Sports agent activities 1 1  5     C1 28 97 125 5 

11. MG.II. 3.11 Mediul și cultura organizaționalăîn 

sport/Organizational culture and environment in sports 

    1 1  5 C2 28 97 125 5 

IV.Discipline opţionale (se alege o singura disciplina)              

12. MG.II. 3.12 Sociologia EFS/ /PES Sociology (optional)/Utilizare soft-

uri specializate în Știința sportului și educaţiei fizice / 

Use of specialized software in SSPE(optional) 

1 1 - 5     C1 28 97 125 5 

 TOTAL 6 5/4 30 6 9/0 30  420 1080 1500 60 

  15 15      

     

  DECAN,                                                                                                                    DIRECTOR DEPARTAMENT, 

 Prof.univ.dr. Potop Vladimir   Conf.univ.dr. Ulăreanu Marius Viorel  


