
 
 

TEMATICA DE CONCURS 
 

Postul: Asistent universitar 

Poziția postului: 36 

Disciplinele postului: Educatie fizica I, Educatie fizica II, Educatie fizica III, Educatie fizica IV, 

Concurs anunțat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr. 1646 din 24.11.2017 

 
 
 

CONŢINUTURI ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE 
 

 Idealul, funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului 
 Sistemul de educaţie fizică şi sport din România 
 Obiectivele cadru ale educaţiei fizice şcolare prevăzute de programele învăţământul 

universitar  
 Conceptele şi noţiunile de bază ale domeniului educaţiei fizice şi sportului 
 Componentele procesului instructiv-educativ în educaţia fizică/antrenamentul sportiv 
 Caracterizarea prevederilor planurilor cadru pentru învăţământul universitar la 

educaţie fizică şi sport 
 Autonomia şi dependenţa profesorului de educaţie fizică şi sport în relaţie cu 

programa de educaţie fizică 
 Tipurile de deprinderi motrice în educaţia fizică. Relaţia dintre deprinderea motrică şi 

priceperea motrică 
 Aptitudini motrice de bază. Forme de manifestare, factorii care le condiţionează, 

posibilităţi şi limite de dezvoltare în învăţământul universitar 
 Dezvoltarea fizică armonioasă. Elementele de conţinut şi priorităţile de acţionare în 

învăţământul universitar 
 Principiile de instruire în educaţia fizică/antrenamentul sportiv: conţinut, cerinţe, 

modalităţi de respectare în învăţământul universitar 
 Sistemul metodelor de instruire folosite în educaţia fizică a elevilor din învăţământul 

universitar 
 Sistemul mijloacelor educaţiei fizice/antrenamentului sportiv 
 Sistemul formelor de organizare a educaţiei fizice şi sportului  
 Lecţia de educaţie fizică/antrenament sportiv: tipologie, structură, dinamica efortului, 

densitate, particularităţile desfăşurării în condiţii speciale 



 Planificarea în educaţia fizică/antrenamentul sportiv: structura documentelor de 
planificare şi corelaţiile dintre acestea 

 Semnificaţia şi conţinutul fişei individuale de evidenţă a rezultatelor obţinute de 
studenţi la susţinerea probelor de evaluare 

 Sistemul competiţional universitar 
 Conţinutul şi formele de organizare a sportului pentru toţi în învăţământul universitar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE 
 

 Modalităţi de acţionare în lecţiile de educaţie fizică, corespunzător cerinţelor 
principiilor didactice 

 Metodele verbale şi oportunitatea utilizării lor în învăţământul universitar 
 Metodele intuitive şi oportunitatea utilizării lor în învăţământul universitar 
 Metodele practice şi oportunitatea utilizării lor în învăţământul universitar 
 Sistemul mijloacelor utilizate pentru influenţarea pozitivă a dezvoltării fizice a 

studenţilor 
 Metode şi mijloace de dezvoltare a aptitudinilor motrice (viteză, indemânare, forţă, 

rezistenţă, calităţi motrice combinate) utilizate în lecţiile de educaţie fizică din 
învăţământul universitar 

 Metodica predarii probelor atletice în învăţământul universitar  
 Metodica predarii conţinuturilor aparţinând gimnasticii în învăţământul universitar 
 Metodica predarii jocurilor sportive în învăţământul universitar 
 Modalităţi de creştere a densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică 
 Metodica elaborării proiectului didactic 
 Criteriile care stau la baza eşalonării pe semestre a probelor de control 
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