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Nivelul calificării conform ISCED - 7

Domeniul general de studiu -  100. Ştiinţe ale sportului

Program de maşter -  Tehnologia antrenamentului sportiv

Numărul total de credite de studiu -  90

Titlul obţinut -  maşter în Ştiinţe ale sportului

Baza admiterii -  diploma de studii superioare de licenţă
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Calendarul universitar/graficul procesului de studii
Nr.
d/o

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de Vacanţe

Sem.I Sem.II Stagii le practica lam ă ,V ară lam ă Primăvară Vară
1. Anul I 15 10 5 2 2 3 1 14

2. Anul II 0 0 15 2 0 3 0 0

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Cod Modulul / disciplina Total
ore

Inclusiv Numărul de ore pe 
săptămână Form 

a de 
evalu 

are

Număr
de

crediteContact
direct

Lucru
indivi
dual C

ur
s

Se
m

in
ar

ii

L
ab

or
at

or

ANUL I

Semestrul 1

FOI 0.01 Epistemologia şi metodologia cercetării în cultura fizică 180 60 120 2 2 E 6
FOI 0 .0 2 Teoria învăţării acţiunilor motrice 180 60 120 2 2 E 6
FOI 0 .03 Tehnologii informaţionale (E-leaming) 180 60 120 2 2 E 6
FOI 0 .0 4 Psihologia sportului de performanţă 180 60 120 2 2 E 6
SOI 0 .05 Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă 180 60 120 2 2 E 6

Total Sem. I 10 10 30

Semestrul II ’
F 02 0 .0 6 Management, training şi leadership în cultura fizică 150 40 110 2 2 E 5

S 02 0 .07 Tehnologii medico-biologice în sport 150 40 110 2 2 E 5
S 02 A.08 

S 02 A. 09

Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv în proba 
aleasă
Managementul cercetării ştiinţifice în sport

150 40
i

110 2 2 E 5

S 02 A. 10 
S 02 A. 11

Teoria competiţiilor
Metodologia cercetării în proba de sport aleasă 150 40 110 2 2 E 5

Practica de antrenoriat 300 300 10

Total Sem. II 8 8 30
TOTAL ANUL I 60

ANUL II

Semestrul III

Teza de maşter 900 900 E 30

Total Sem. IV 30

TOTAL ANUL II 30
TOTAL 90

DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere)

Nr.
Crt.

Denumirea disciplinei Anul Semest
rul

Numărul de ore pe tipuri de activităţi Evalu
ări

Numărul
de

credite
C s L/P

1. PMS I-II I-1II 30 15 105 E 5
2. Tehnologia pregătirii tehnico-tactice 

în proba de sport aleasă
II III 30 15 105 E 5



N O TA EX PLIC ATIV Ă  
Profilul specialităţii 

T E H N O L O G IA  A N TR EN A M EN TU L U I SPO R T IV

_________________________ C O N C EPŢ IA  FO RM ĂRII SPE C IA L ISTU LU I_______________________ ~
_______________________________________ _______ Scop______________________________________  ______
Formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe generale şi specifice, care asigură pregătirea 
profesional-ştiinţifîcă şi metodică a absolventului în domeniul ştiinţei ale sportului, capabili de a 
planifica, proiecta, realiza şi monitoriza calitatea tehnologiei antrenamentului sportiv._________

C aracteristici
Dom eniile de studii / 
Disciplinele de bază

Programul este conccput pe durata a trei semestre şi un stagiu de 
practică de antrenoriat. Programul este deschis spre contenporanitate, spre 
tendinţele dezvoltării domeniului ştiinţe ale sportului, specialităţii 
Tehnologia Antrenamentului Sportiv pc plan naţional şi internaţional. 
Pregătire fundam entală în dom eniul ştiinţe ale sportului:
Epistemiologia şi metodologia cercetării în cultura fizică, Teoria învăţării 
acţiunilor motricc, Tehnologii informaţionale, Psihologia sportului de 

performanţă, Management, training şi leadership în cultura fizică.

Pregătire ştiinţifică de specialitate: Tehnologia pregătirii fizice în proba ! 
de sport aleasă, Tehnologii medico-biologice în sport, Programarea şi 
dirijarea antrenamentului sportiv în proba de sport aleasă, Managementul 
cercetării în sport, Teoria competiţiilor, Metodologia cercetării în proba de 
sport aleasă.

Subiecte
generale/speciale

Formarea profesională în domeniul ştiinţe ale sportului specialitatea 
Tehnologia Antrenamentului Sportiv

Orientarea form ării Programul de studii este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul : 
ştiinţe ale sportului, specialitatea Tehnologia Antrenamentului Sportiv şi j  
este axat pe studierea cursurilor generale şi specifice cu aplicaţii practice.

Caracteristici
distinctive

Programul include componenta de formare în domeniul ştiinţe ale 
sportului, specialitatea Tehnologia Antrenamentului Sportiv şi se propune 
absolvenţilor ciclului I universitar în limbile română şi rusă. forma de 
studii învăţămînt cu frecvenţă.

A ngajabilitate şi form are ulterioară
Posibilităţi de angajare Absolvenţii acestui program vor fi persoanele indicate pentru angajare 

în subdiviziunile sUncturilor guvernamentale (Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării al RM, Direcţiile generale şi teritoriale de Tineret şi Sport) şi 
instituţiile non-guvernamentale (asociaţii sportive şi obşteşti, federaţii 
sportive şi cluburi sportive) pentru evaluarea si monitorizarea calitatii in 
domeniul ştiinţei ale sportului.

Posibilităţi de 
continuare a studiilor

Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul HI, specialităţile: 533.04. 
Educaţie fizică şi sport, kinetoterapie şi recreaţie



A bordări pedagogice
Strategii de predare- 
învăţare

Strategia învăţării directe  
Strategia gândirii critice  
Strategia lecturii active  
Strategii m etacognitive  
Strategii interactive
Prelegeri, seminare, conferinţe, prezentări de pro iec te  
Stagii de practică  dc antrenoriat 
Consultaţii individuale şi de grup etc.

Strategii de evaluare Evaluarea iniţială / evaluarea formativă / evaluarea sumativă:
• Evaluarea orală /  scrisă: test, referat, p ro iec t de intervenţie, 

prezentare de pro iect individual/de grup, studiu de caz, rezumat, 
discurs, lucrări de portofoliu, raport cu priv ire  la desfăşurarea  
practic ii de antrenoriat.

• Evaluarea practică: evaluarea calită ţilor m otrico- funcţionale, 
tehnico-tactice etc.

• Susţinerea tezei de maşter.

C om petenţe cheie dezvoltate în program ul de studii
Com petenţe generice:

.... ..........  _ ... 1
Dezvoltare personală şi 
profesională

I

Ridicarca nivelului general de cducaţic; necesitatea actualizării şi j  

punerii în aplicare a potenţialului personal; capacitatea de a realiza 
procesul de cunoaştere în mod independent, inclusiv cu elemente logice, 
metodologice şi alte tipuri de activităţi; capacitatea de autodezvoltare, j 
autoevaluare, de reflecţie şi dc conştientizare a importanţei sociale a 

profesiei; formarea motivaţiei pentru realizarea activităţii profesionale.

Interacţiune socială Cooperarea în procesul luării deciziilor şi a punerii în aplicarc a 
acestora; capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea, de a conduce; 
conjugarea intereselor personale cu nevoile societăţii; capacitatca dc a 
îndeplini diferite roluri sociale în cadrul integrării în comunitatea 
profesională; stăpânirea tehnologiilor informaţionale; multilingvismul; s 
toleranţa.

Autonom ie şi 
responsabilitate

Capacitatea de a conştientiza realitatea şi de a accepta, în mod 
adecvat, să evalueze corect caracterul oportun al comportamentului 
selectat spontan; luarea dcciziilor independente cu privire la acţiunile 
sale, asumându-şi responsabilităţi atât pentru decizia luată, cât şi pentru 

rezultatele acesteia; capacitatea de a învăţa şi de a se adapta; 
autenticitatea.

Com petenţe specifice

Cunoaştere, înţelegere şi 
utilizare a lim bajului

Cunoaşterea terminolgiei specifice, care va permite obţinerea 

informaţiei necesare pentru realizarea activităţii profesionale şi care va fi



specific convertită, în procesul însuşirii, în cunoştinţe necesare, aplicate în 

procesul autoinstruirii şi transferul acestora altora; capacitatea de a folosi 
logic şi justificat abilităţile de vorbire în public, pentru a purta discuţii şi 
de a aplica mijloacele lingvistice pentru a atinge obiectivele de 
comunicare în procesul realizării activităţii profesionale; cunoaşterea 
tehnologiilor de comunicare orală şi scrisă, în limbi diferite, în sfera 
profesională.

Explicare şi interpretare Capacitatea de a explica şi interpreta teoriile contemporane ale 
antrenamentului sportiv; capacitatea de a interpreta cunoştinţele privind 1 
restructurările de adaptare şi reacţiile la stres ale organismului sportivilor; 
predeterminarea genetică a nivelului performanţelor sportive; natura 
biologică a dinamicii formei sportive; capacitatea de a înţelege 
metodologia de formare a deprinderilor motrice şi ac dezvoltare a 

calităţilor motrice, precum şi modul de aplicare a acesteia în practică; 
capacitatea de a înţelege şi de a interpreta legătura de cauzalitate a 

influenţelor de antrenament aplicate şi efectul folosirii lor etc.
Aplicare, transfer şi 
rezolvare de problem e

Posedarea de competenţe în rezolvarea problemelor situaţionale, în ; 
contextul punerii în aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică; 

capacitatea de a transfera, în mod adecvat, cunoştinţele ştiinţifice generale 
despre natură în domeniul teoriei şi metodologiei antrenamentului 
sportiv; capacitatea de aplicare în practică a tehnologiilor de pregătire a 
sportivilor în concordanţă cu vârsta, sexul şi nivelul de pregătire al 
acestora; capacitatea de a pune în aplicare sistemul programat de dirijare j 
cu starea randamentului fizic specific al organismului sportivilor etc.

Reflecţie critică şi 
constructivă

Capacitatea de a analiza activitatea profesională, evaluarea critică şs 
copecţia acesteia; posedarea deprinderilor de a-şi adapta cunoştinţele şi 
priceperile !a condiţiile reale ale procesului de instruire şi antrenament, 
precum şi capacitatea de a le aplica în practică; dorinţa de a utiliza o 
abordare constructivă în colaborarea cu colegii la locul de muncă, în 
căutarea conţinutului şi a formelor adecvate de organizare a procesului de | 
antrenament, precum şi în proiectarea conţinutului funcţional ai unităţilor 
sale, în conformitate cu obiectivele de etapă ale pregătirii multianuale, 
specializarea, nivelul de pregătire al sportivilor, sexul, vârsta acestora etc.

Creativitate şi inovare Utilizarea creativă a cunoştinţelor pedagogice în procesul punerii în 

aplicare a sarcinilor didactice, ţinând seama de caracteristicile individuale 
ale subiecţilor şi nivelul lor de măiestrie sportivă; capacitatea de a corecta 
operativ sarcinile instructiv-educative şi de a concrctiza procedeele de 
activitate în funcţie de situaţia creată în procesul de instruire şi 
antrenament; capacitatea de a utiliza tehnologiile inovaţionale în cadrul: 
programării procesului de antrenament şi modelării componentelor



acestuia, algoritmizării căilor de realizare a sarcinilor curente şi de etapă, j 
prognozării efectelor cu caracter cumulativ şi întârziat; disponibilitatea 
pentru punerea în aplicare a activităţilor de cercetare în procesul activităţii 

profesionale.

_____________C orespunderea obiectivelor program ului strategiei instituţionale de dezvoltare______
Obiectivele programului corespund cu strategia instituţională de dezvoltare prin: sporirea continuă a 

calităţii programului de formare profesională raportat la noile expectanţe sociale; permanenta 
conlucrare a facultăţii, a catedrei de profil cu comunitatea, privind sporirea preocupărilor pentru 
formarea calificată a asistentului social în plan local, naţional, şi internaţional; prin atragerea unui 
număr semnificativ de masteranzi din ţară şi din străinătate de calitate, pentru formarea profesională a 
acestora.

C onsultarea partenerilor (angajatori, absolvenţi, profesori, studenţi)
1 'i ■ — .—  ■ ........ — ... ..... . ■ ■ ■■■ —  ■—  — ........— —  - * -  .........- ■ ----- —

In vederea elaborării prezentului program de studii au avut loc consultări cu reprezentanţii 
Direcţiilor generale şi teritoriale de Tineret şi Sport, Şcolilor sportive specializate, Federaţiilor sportive 
de profil, cluburilor sportive, asociaţiilor obşteşti etc.

Coordonarea procesului de elaborare a program ului conform  standardelor de asigurare a 
______________________________________________ calităţii_____________________________________________

In proccsul de elaborare a prezentului program de studii s-a ţinut cont de politica internă de 
asigurare a calităţii care este parte a m anagementului strategic al USEFS.

Programul este proiectat în corespundere cu strategia instituţională şi menţionează explicit 
rezultatele aşteptate ale învăţării.

Programul le oferă posibilitate masteranzilor să se manifeste activ în demersul educaţional, 
învăţarea şi predarea fiind centrate pe student.
_____ La realizarea programuhji participă cadre didactice cu o înaltă experienţă profesională.___________

_______________ M etodele şi criteriile de evaluare, regulile privind prom ovarea academ ică_________
Sistemul de evaluare se realizează prin:
Subsistemul de evaluare formativă: evaluarea activităţilor practice, teste formative şi alte forme 

specifice de evaluare;
Subsistemul de evaluare finală/sumativă: evaluarea prin examen la finele disciplinelor de studii 

incluse în program (formă orală sau scrisă) şi susţinerea tezei de master la final de program.

Program ele analitice:
• au la bază sistemul creditelor transferabile.
• oferă posibilitatea unei pregătiri aprofundate, care reprezintă o oportunitate pentru masteranzi, 

şi care poate fi apoi extinsă prin studii de doctorat.
• asigură nivelul de cunoştinţe interdisciplinare şi aprofundate la nivel de master pentru 

practicarea profesiei, organizarea şi desfăşurarea procesului de antrenament. ____



_______________________________________ Finalităţile de studiu____________________________________
Se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată a 

activităţilor de predare-învăţare-cercetare-evaluare.

La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:
- generale:
1. capacitatea de a realiza procesul de cunoaştere în mod independent, inclusiv cu elemente 

logice, metodologice şi alte tipuri de activităţi: autodezvoltare, autoevaluare, de reflecţie şi de 

conştientizare a importanţei sociale a profesiei;
2. capacitatea de a îndeplini diferite roluri sociale în cadrul integrării în comunitatea 

profesională;
3. capacitatea de a lua decizii independente cu privire la acţiunile sale, asumându-şi  

responsabilităţi atât pentru decizia luată, cât şi pentru rezultatele acesteia; capacitatea de a învăţa şi 
de a se adapta.

specifice:
4. cunoaşterea şi aplicarea în activităţile profesionale a terminologiei specifice şi a 

tehnologiilor de comunicare în sfera profesională;

5. capacitatea de a explica şi interpreta teoriile contemporane ale antrenamentului sportiv, 

capacitatea de a interpreta cunoştinţile despre restructurările bio- psiho-âmcţionale ale organismului 
sportivilor, de a înţelege şi de a interpreta legătura de cauzalitate a influenţelor de antrenament 
aplicate şi efectul folosirii lor;

6. rezolvarea problemelor situaţionale, în contextul punerii în aplicare a cunoştinţelor 
teoretice în practică; precum şi aplicarea tehnologiilor de pregătire a sportivilor în concordantă cu 

vârsta, sexul şi nivelul de pregătire al acestora;
7. posedarea deprinderilor de a-şi adapta cunoştinţele şi priceperile la condiţiile reale ale 

procesului de instruire şi antrenament, abordarea constructivă şi de colaborare în vederea realizării 
conţinutului, a formelor adecvate de organizare, a procesului de antrenament;

8. capacitatea de a utiliza tehnologiile inovaţionale în cadrul: programării procesului de 

antrenament şi modelării componentelor acestuia, algoritmizării căilor dc realizare a sarcinilor 
curente şi de etapă, prognozării efectelor cu caracter cumulativ şi întârziat.

Gradul de noutate al program ului

Actualitatea Formarea specialiştilor la specialitatea Tehnologia antrenamentului 
sportiv este argumentată de cererea crescută a acestora pe piaţa muncii,  atât 
pentru pregătirea rezervelor olimpice, precum şi în domeniul sportului 
pentru tot' şi al celui adaptiv.

Originalitatea
programei

Formarea profesională se realizează în concordanţa strictă a acesteia cu 
standardele educative contemporane, dar şi prin faptul că aceasta conţine în 
sine informaţia actualizată despre tehnologiile inovaţionale de pregătire a



sportivilor, însuşirea cărora garantează formarea competenţelor profesionale 
de cea mai înaltă calitate, care vor permite exersarea profesiei de antrenor la 
cel mai înalt nivel.

Relevanţa program ului
Relevanţa program ului 
de studii TA S

Constă în creşterea numărului de specialişti care au absolvit ciclu! I de 
licenţă şi doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de specialitate la ciclul 11 
masterat. Solicitarea ridicată a specialiştilor de înaltă calificare în domeniu. 
Programul de studii propune disciplini pentru pregătirea complexă a 
viitorilor specialişti după cerinţele sportului modern.

M atricea corelării finalităţilor de studiu a program ului T E H N O L O G IA  A N T R E N A M E N T U L U I 
__________________________ SPO R TIV  cu cele ale unităţilor de curs________________________________

Cod Unitatea de curs

Finalităţi dc studiu

1 2 3 4 5 6 7 8

F 01 0.01 Epistemiologia şi metodologia cercetării în cultura 
fizică

+ + + 4- +

FOI 0 .0 2 Management, training şi leadership în cultura fizică + + + +

FOI 0 .03 Tehnologii informaţionale + + + +

FOI 0 .0 4 Tehnologii medico-biologice în sport + + + + +

FOI 0 .05 Teoria învăţării acţiunilor motrice + + + + + |

SOI 0 .0 6 Psihologia sportului de performanţă + + + +

SOI 0 .0 7 Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă + + + + +  ;
i

S 02 A.08 Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv în 
proba aleasă

+ + + + +  |

S 02 A.09 M anagementul cercetării în sport + + 4-

S 02 A .10 Teoria competiţiilor + + + ţ

S 02 A . l l Metodologia cercetării în proba de sport aleasă + + + +
i

S 02 0 .1 2 Tehnologia pregătirii tehnico-tactice în proba de 
sport aleasă

+ + + + +  +  

1

Practica de antrenoriat + + + + + +   ̂ +


