
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Institu ia ţ de învă ământ superiorţ   UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMI OARAŞ   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII /DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)  INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII/ 90  
1.5 Ciclul de studii  LICENȚĂ  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TELECOMUNICAȚII ÎN LB ENGLEZĂ / 30  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  EDUCAŢIE FIZICĂ  
2.2 Titularul activită ilor de cursţ     
2.3 Titularul activită ilor ţ aplicative5  Asist.univ. ALEXANDRU MIHAI  
2.4 Anul de studiu6 I și 

II   
2.5 Semestrul  1 și 

2  
2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei  OB  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  1  , din care:    3.2 curs    
3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică 

1   

3.4 Total ore din planul de învă ământţ   14  , din care:  3.5 curs    3.6 activită i aplţ icative  14  
3.7 Distribu ia fţ ondului de timp pentru activită i ţ individuale asociate disciplinei ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie i noti eş ţ     
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate i pe ş teren  4  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuriş     
Tutoriat    

Examinări    
Alte activită iţ      4  
Total ore activită i individualeţ   8  
3.8 Total ore pe semestru7  14  
3.9 Numărul de credite  1  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     
4.2 de competen eţ      

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfă urare a cursuluiş      
5.2 de desfă urare a ş activită ilor practiceţ    Pista de atletism, bazin de înot  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

Competen e ţ
profesionale8 

  C1: Evaluarea obiectivă a activităţii de jogging sau înot =15 %; 
 C2: Demonstrarea sistemelor operaţionale specifice jogging-ului sau înotului= 25%; 
 C3: Evaluarea nivelului de pregătire a participanţilor la activităţile de jogging sau înot = 35%; 
 C4: Adaptarea de mijloace de pregătire fizică specifice activităţilor cotidiene ale studenţilor = 25%; 
   

Competen e ţ
transversale 

  CT1: Organizarea de activităţi de educaţie fizică, cu respectarea normelor de etică şi deontologie 
profesională= 50%; 

 CT2: Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor sportive = 50%; 

  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

  Îmbinarea armonioasă a activităţii intelectuale cu activitatea fizică 
 Acomodarea pentru practicarea sistematică în mod independent a exerciţiului fizic 
 Formarea unor deprinderi de disciplină, punctualitate, corectitudine 
 Comunicare şi lucrul în echipă   

7.2 Obiectivele specifice  Înregistrarea jocului şi determinarea indicelui de eficienţă   

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore  Metode de predare 
         

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

      
      
Bibliografie9   
1.  
2.  
3.  
4.   
 

8.2 Activită i aplicativeţ 10 Număr de ore Metode de predare 

                                                            

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 



 

 1. Cerinţele disciplinei şi criterii de promovare  2    Prelegerea 
Conversaţia 
Demonstraţia 
Observaţia 
Modelarea  

 2. Testarea cunoştinţelor dobândite, a priceperilor şi deprinderilor 
motrice   

2   

 3. Dezvoltarea capacităţii motrice generale, educarea ţinutei corecte   2  
Dezvoltarea coordonării, prelucrarea selectivă şi analitică a 

segmentelor corpului şi tonifierea musculaturii prin mijloace 
specifice   

 2  

 5. Însuşirea principalelor noţiuni de regulament în vederea 
practicării în mod organizat a jogging-ului sau înotului  

 2     

 6. Educarea ţinutei corecte prin mijloace de acţionare specifice   2     
 7. Teste de evaluare EUROFIT   2     

         
         
Bibliografie11   

1. Chirilă, M. (2009), Paşaport pentru performanţa sportivă. Editura Politehnica, Timişoara; 
2. Chirilă, M. (1999), Atletism – alergări. Editura Politehnica, Timişoara; 
3. Marcu, V., Alexandru, M. (2005), Docimologia specifică activităţilor motrice. Editura Universităţii din Oradea; 
4. Ionescu, D. (2001), Stretching – Îndrumător de lucrări practice. Pentru uzul studenţilor; 
5. Groza, L. (2001), Îndrumător de baschet pentru studenţii cursului de bază, Centrul de multiplicare a Universităţii 

Politehnica Timişoara. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

    

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs          %   
10.5 Activită i aplicative ţ  S:     Progresul realizat   Observarea curentă   100%  
 L:          %  
 P:             

 Pr:                 
10.6 Standard minim de performan ăţ  (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Executarea unor exerciţii simple din aerobic 
 Prezenţa activă la ore  

 
 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activită iţ  aplicative 
(semnătura) 

   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament Data avizării în Consiliul Facultă iiţ 12 Decan 

                                                                                                                                                                                                                       

10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 



 

(semnătura) (semnătura) 

 
…………………….……… 

      
…………………….……… 

 


