
 
 



Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Nr. 

d/o 
Anul de studii 

Activităţi didactice 
Stagii le practica 

Sesiuni de Vacanţe 

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară 

1. Anul I 15 10 5 2 2 3 1 14 

2. Anul II 15  15 2 2 3 1 0 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE INVĂŢĂMÂNT 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână 
Form

a de 

evalu

are 

Număr 

de 

credite Contact 

direct 

Lucru 

indivi-

dual 

C
u
rs

 

S
em

in
ar

ii
 

L
ab

o
ra

to
r 

ANUL I 

Semestrul I 

F 01 O.01 Epistemologia şi metodologia cercetării în cultura fizică 180 60 120 2 2  E 6 

F 01 O.02 Management, training şi leadership în cultura fizică 180 60 120 2 2  E 6 

F 01 O.03 Tehnologii informaţionale (E-learning) 180 60 120 2 2  E 6 

F 01 O.04 Teoria învăţării acţiunilor motrice 180 60 120 2 2  E 6 

S 01 O.05 Acmeologia fitness-ului 180 60 120 2 2  E 6 

Total  Sem. I    10 10   30 

Semestrul II 

S 02 O.06 Tehnologii medico-biologice în sport 150 40 110 2 2  E 5 

S 02 O.07 Psihofiziodiagnostica fitness-ului 150 40 110 2 1 1 E 5 

S 02 A.08 

S 02 A.09 

Bazele activităţii economice fitness-clubului 

Wellness 
150 40 110 2 2  E 5 

S 02 O.10 Managementul fitness-clubului 150 40 110 2 2  E 5 

  300  300     10 

Total Sem. II    8 7 1  30 

TOTAL ANUL I        60 

ANUL II 

Semestrul III 

S 03 O. 11 Tehnologia fitness-ului* 180 80 100 1 1 2 E 6 

S 03 O. 12 Fitness-sport* 180 80 100 1 1 2 E 6 

S 03 A. 13 

S 03 A. 14 

Metodologia fitness-antrenamentului 

Psihofitness 
180 60 120 2 2  E 6 

S 03 A. 15  

S 03 A. 16 

Fitness-ul adaptiv 

Sisteme şi tehnologii netradiţionale de recreere 
180 60 120 2 2  E 6 

S 03 O. 17 Marketingul fitness-clubului  180 60 120 2 2  E 6 

Total Sem.  III    8 8 4  30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900    E 30 

Total   Sem.  IV        30 

TOTAL ANUL II        60 

TOTAL        120 

 
 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere) 

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei Anul Semestrul 

Numărul de ore pe tipuri de activități Evaluări 

Numărul 

de 

credite 

C S L/P   

1.  P.M.S. I II 30 15 105 E 5 

2.  
Practicarea fitness-ului 

pentru toate vârstele 
II III 30 15 105 E 5 

 

 

 



NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Departamentul Gimnastică a elaborat programul de masterat Tehnologii și management în 

fitness, care își propune să formeze specialişti la ciclul II în domeniul 100. Științe ale sportului. 

Scopul programului de master constă în formarea  specialiştilor cu înaltă pregatire în 

domeniul managementului fitness-ului, capabili să ia decizii şi să stabilească strategii pentru 

dezvoltarea acestei laturi a activităţii de fitness, crearea abilităţilor de conducere a afacerilor, în 

general, şi a celor din fitness şi industria ospitalităţii, în special. și oferirea licențiaților a unui pachet 

de cunoştinte manageriale şi de specialitate precum şi a unui instrumentar de lucru necesar implicării 

active în proiectele de dezvoltare şi promovare a fitness-programelor.  

Obiectivele principale ale programului de master sunt: evaluarea problemelor contemporane 

referitoare la managementul fitness-ului și al cazării; oferirea posibilității dezvoltării personale, 

intelectuale și profesionale, precum și înțelegerea elementelor specifice turismului, tendințele, 

caracteristicile și tehnicile de gestiune; oferirea cunoștintelor tehnice și mijloacelor necesare 

dezvoltării și elaborării planului strategic al unei destinații de fitness cu scopul maximizării 

performanței fitness activității; analiza, evaluarea și oferirea de soluții pentru probleme manageriale 

complexe; evaluarea programelor de fitness, inclusiv dimensiunile interculturale și o abordare critică 

a teoriei dezvoltării fitness-ului; analiza factorilor de influență a cererii fitness-ului, precum și a 

relației dintre fitness și dezvoltare economică; oferirea posibilităților tînărului licențiat de a organiza 

marketing-ului și alți activități în cadrul fitness clubului. 

Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul fitness-ului presupune studierea şi 

cunoaşterea fenomenului de fitness prin conexiuni multidisciplinare. Tendințele actaule ale 

economiei de piață influențează procesele în domeniul serviciilor de fitness astfel, apare necesitatea 

pregătirii cadrelor pentru domeniu și modernizarea activității fitness clubului. 

Formarea profesională trebuie să permită specialiştilor însuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor la 

nivelul cerinţelor actuale ale industriei fitness-ului. 

 Distinctivitatea şi unicitatea programului dat constă în reliefarea necesităţilor economiei 

reale din industria fitness-ului, care au fost evidenţiate în urma efectuării unei cercetări ample în 

domeniul fitness-ului, fiind accentuată necesitatea competenţelor care trebuie să le deţină un angajat 

la finisarea programului de master.  

 

 Spaţiul de lucru și funcțiile de profil profesional al absolvenților: 

 Fitness centru, fitness club: director; manager fitness clubului; antrenor-manager în 

fitness.  

 Clubul sportiv: antrenor în probele sportive de fitness; 

 Case de odihnă, sanatorii, tabere pentru copii: manager activităților de cultură fizică 
recreativă, animator. 

 

Competențele programului de masterat: 

Competențe generale: 

1. Să cunoască teorii şi practici avansate în domeniul fitness-ului; 

2. Să posede  metode de analiză şi gestiune a fitness-ului; 

3. Să cunoască tehnicile de analiză critică a teoriilor, concepţiilor şi principiilor care stau la 

baza fitness-ului ca domeniu; 

4. Să cunoască tehnicile de elaborare a proiectelor de produse noi. 

5. Să elaboreze planuri strategice şi tactice de dezvoltare din domeniul fitness-ului; 



6. Să elaboreze proiecte de dezvoltare a activității fitness clubului;  

7. Să elaboreze politici de marketing în domeniul ditness-ului; 

8. Să promoveze schimbările într-un mediu de piaţă global; 

9. Să rezolve probleme prin integrarea surselor de informaţii complexe, în contexte noi şi 

necunoscute. 

 

Competențe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– analiza fitness-activităţii din poziţia măiestriei pedagogice; 

– formarea procesului de autoperfecţionare a specialistului în domeniul fitnessului; 

– cunoaşterea ştiinţei teoretico-metodice a fitness-ului prin aplicaţii experimentale şi de 

observaţie; 

– organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în fitness; 

– sistematizarea şi generalizarea celor mai noi teorii, interpretări, metode şi tehnici din 

domeniul fitness; 

b) psihomotrice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– însuşirea tehnologiei de instruire a acţiunilor motrice 

– conştientizarea particularităţilor activităţii profesional-didactice a fitness-antrenorului; 

– desfăşurarea lecţiilor de antrenament de fortificare după diferite probe de fitness; 

– demonstrarea priceperilor pedagogice de a organiza şi a desfăşura fitness-antrenamente cu 

un contingent diferit: copii, adolescenţi, femei, oamenii în vârstă; 

– evaluarea în mod consecvent propriu procesul de fitness-antrenament şi să-şi identifice 

nevoia de antrenament. 

c) afective. Masterandul trebuie să dispună de următoarele acţiuni: 

– manifestarea iniţiativei şi interesului în studierea literaturii de specialitate;   

– formarea procesului autoeducării;    

– posedarea culturii profesionale; 

– înţelegerea valorilor morale ale procesului desfăşurării fitness-activităţilor; 

– exprimarea potenţialului creativ. 

 

Competenţe de cercetare: 

1. Să iniţieze cercetări a pieţei în domeniul fitness-ului național și în alte țări; 

2. Să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a efectua analiza 

problemelor întîlnite în procesul cercetării; 

3. Să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul fitness-ului. 
 


