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OBIECTIVE  

GENERALE 

Practica educaţiei fizice şi sportului la etapa actuală cere o argumentare fiziologică 

multilaterală şi aprofundată legată de creşterea impetioasă a rezultatelor sportive 

mondiale.  
Sarcinile de bază ale cursului de fiziologia umană constau în familiarizarea studenţilor 

cu legităţile activităţii organismului uman, cu procesele şi mecanismele fiziologice care 

asigură activitatea musculară, formarea deprinderilor motrice ce determină dezvoltarea 

diferitor stări ale organismului. Cursul de asemenea prevede studierea funcţiilor 

organismului sănătos la diferite vîrste şi în diverse condiţii, modul de reacţionare la 

eforturi de intensitate şi caracteristici diferite, modificări pe care le suferă în cursul 

procesului de antrenament şi specificul acestor modificări în funcţie de ramura de sport 

practicată. Fiziologia educaţiei fizice şi sportului este  o ştiinţă aplicativă și servește 

drept bază atît pentru discipline medico-biologice cum sunt medicina sportivă, igiena, 

masaj sportiv, gimnastica curativă atît şi psihopedagogice.  

 
CONŢINUTURI  

VIZATE 

- Definiția și obiectul de studiu al fiziologiei. Importanța ei pentru teoria și 

practica educației fizice și sportului. 

- Sîngele și hematopoeza. Caracteristica generală a funcțiilor sîngelui. 

- Circulația sîngelui și limfei. 

- Respirația. 

- Digestia și absorbția. 

- Metabolismul substanțelor și energiei. 

- Procesele de excreție. 

- Secreția endocrină. 

- Sistemul nervos central și vegetativ. 

- Sistemele sensoriale ale organismului. 

- Activitatea nervoasă superioară. 

- Sistemul neuromuscular. Bazele fiziologice ale mișcărilor voluntare. 

 

 
TEMATICA 

SEMINARELO

R/LUCRĂRILO

R  DE  

LABORATOR 

Sîngele şi hematopoeza. 
- Determinarea cantităţii de hemoglobină din sînge. 
- Determinarea grupelor de sînge. 

Circulaţia sîngelui şi limfei. 
- Măsurarea presiunii (tensiunii) arteriale a sîngelui în stare de repaus şi după 

efort fizic. 
- Determinarea normei individuale cuvenite a tensiunii arteriale după Dubrovski. 

- Determinarea frecvenței pulsului în stare de repaus și la efort fizic de diferită 

intensitate. Determinarea numărului maximal de contracții cardiace după 

Miller, Jackson, Londeree, Gulați (pentru femei). 

- Determinarea indicelui ortostatic. 
- Determinarea tonusului vegetativ al sistemului cardiovascular. 

- Determinarea parametrilor eficacității de funcționare a sistemului 

cardiovascular. 



Respiraţia 
- Determinarea capacităţii (volumului) vital al plămînilor. Spirometria. 
- Înregistrarea mişcărilor de respiraţie. Pneumografia. 
- Modelarea mişcărilor de respiraţie (schema Donders). 

- Determinarea volumului maximal al aerului inspirat și expirat la inspirație și 
expirație forțată. 

- Cercetarea gradului de saturaţie a sîngelui cu oxigen. 
Metabolismul substanțelor și energiei. 

- Determinarea cheltuielilor energertice în stare de repaus absolut (metabolismul 

bazal) 

        și după efort fizic. 

-       Determinarea temperaturii medie cutanate a corpului în repaus și după efort. 

Sistemele sensoriale ale organismului 
- Determinarea cîmpului vizual. 
- Cercetarea fenomenelor de acomodare a ochiului. 
- Determinarea acuităţii vizuale. 
- Determinarea vederii colorate. 
- Determinarea stării funcţionale a analizatorului vestibular. 

- Determinarea percepției sonore (sunetelor). 

- Determinarea tonusului muscular. 

- Caracteristica procesului de restabilire și cercetarea perioadelor optimale de 

odihnă. 
METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 
 Prelegerea;Problematizarea, studiul de caz;Explicaţia, demonstrarea şi 

aplicarea practică;Filme;Planşe 
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EVALUARE 

Condiţii  100% - prezenţa la curs, 100% - prezenţa la seminar 
Criterii  Participarea activă la dezbaterile pe marginea tematicii de curs şi 

de laborator. 
Forme  Verificarea orală a materiei predate; Rezolvarea problemelor ce 

ţin de materialul studiat; Acordarea primului ajutor medical în caz 

de traumatism sportiv sau alte urgenţe medicale în sport. 
Formula notei 

finale 
60 % evaluarea curentă, 40 % evaluarea finală 

 


