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MODULUL PEDAGOGIC  

POSTUNIVERSITAR - NIVELUL I 

 

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

Titlul disciplinei: DIDACTICA EDUCAŢIE FIZICE 

 

Secţia: EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ ŞI KINETOTERAPIE 

 

Codul:  VDP 2404,  disciplină obligatorie, 56 de ore (2 ore curs săptămânal, 2 ore seminar săptămânal) 

Numărul de credite: 5 

 

Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu” 

Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL II, conform orarului 

 

Titularul de curs 

Conf. univ. dr. Cosmin PRODEA 
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OBLIGAŢIILE STUDENTULUI: 

1. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 3 prezenţe (pentru sportivii de 

performanţă minim 2 prezenţe)  din 5  întâlniri. 

2. Fiecare student trebuie să realizeze 3 referate individual. 

• Temele referatelor sunt:  

 Structura lecției de educație fizică (teorie și exemple). 

 Dinamica efortului și densitatea în lecția de educație fizică. 

 Evaluarea în educație fizică și sport. 

• Referatul trebuie să aibă un moto tematic (cu citarea sursei). 

• Prima pagină trebuie să conţină datele de identificare ale referatului (vezi www.prodea.ro). 

• Conţinutul referatului trebuie să aibă un minim de 5 pagini (la fiecare citat inserat, în referat, din 

sursele bibliografice trebuie specificat numele autorului, anul şi pagina)- vezi 

www.prodea.ro secțiunea referate/precizări utile. 

• De asemenea în cadrul referatului pot fi adiţionate poze sau/şi filmuleţe specifice temei alese 

(unde este cazul) 

• Ultima pagină trebuie să conţină bibliografia, conform modelului prezentat pe www.prodea.ro  

• Caracterele cu care trebuie scris referatul sunt de 12, la distanţa de 1.5 rânduri, cu margini de 2 cm 

• Referatele trebuie editat cu diacritice româneşti. 

• Referatele se vor încărca pe pagina de internet www.prodea.ro dacă au maxim 10 MB, iar dacă 

depăşesc 10 MB se vor preda în format electronic pe CD/DVD (se vor respecta 

cerinţele pentru încărcarea referatului pe site). 

• Referatele vor fi listate, susținute și predate la oră.  

• Pentru a accede la examen toate cele 3 referate trebuie să primească calificativul ADMIS. 

• Referatele se vor încărca pe pagina de internet www.prodea.ro până la data de  

• 1 iunie 2019. 

• Referatele care nu îndeplinesc standardele ştiinţifice sau de prezentare vor fi returnate studenţilor 

pentru a le reface. 

3. Examenul va fi în formă scrisă şi va cuprinde 5 subiecte. 

 


