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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Epistemologia și metodologia cercetării în cultura fizică 

Titularul cursului Carp Ivan 

Ciclul 
(M-master) 

 
M 

 

Codul cursului 

F.01.O.001 
 

 

Anul 

 
I 

 

Semestrul 

 
I 

Nr. credite 5 Limba de 

instruire 

Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 

60 Studiu individual 120 Total ore pe 

Semestru 

180 

Regimul disciplinei 

(F – componenta fundamentală) 

F 

Catedra Nataţie şi 

Turism 
Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C-curs, S-seminar, L-lucrări practice, LI - lucrul 

individual, P-prelegeri) 

e-mail catedra_btcf@mai

l.ru  
Total C S L/P LI 

180 30 30 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de prezentare  

Disciplina de studii „Epistemologia  și metodologia cercetării  în fitnes” este 

parte componentă a ştiinţelor prevăzute în planul de învăţământ, în vederea formării 

profesionale specialiştilor din domeniul fitnessului, în cadrul facultăţii de Pedagogie a 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.  

Curriculum ce stă la baza elaborării fișei este axat pe obiective, care sunt în 

concordanță cu obiectivele și finalitățile planului de învățământ: 
a) formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, pregătirea, 

perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în 

diverse domenii; 

b) realizarea  aspiraţiilor, personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile; 
c) promovarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor ei; 

d) păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului ştiinţific, artistic şi cultural. 

La realizarea acestor obiective o contribuţie valorică poate avea activitatea 
profesională a cadrelor didactice orientată spre formarea competenţelor de cercetare în 

domeniul fitnessului la masteranzi  menite să corespundă indicilor calitativi şi 

cantitativi.  

Conţinuturile publicate în curriculum vin să ajute la realizarea obiectivelor cadru 
şi a celor de referinţă, fiind structurate în baza principiilor cronologic şi tematic. 

Sugestiile metodologice şi strategiile de evaluare vin să accentueze noua abordare de 

predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi dezvoltarea atitudinilor 
pozitive.  

În conformitate cu planul de învățământ studenţii masteranzi ai  USFFS vor 

studia disciplina dată în an I., sem. I, 180 ore pe parcursul unui semestru, ceea ce îi 
corespund 6 credite.  
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Din acest motiv, considerăm că curriculumul vizat, va constitui un reper teoretic şi 

practic în vederea formării profesionale a specialistului în domeniul fitnessului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului  

 

 

Competenţe profesionale: 

* Formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe generale și specifice, care 

asigură pregătirea profesional-ştiinţifică şi metodică a absolventului în domeniul de 
formare profesională – Tehnologii și management în fitness; 

* Identificarea particularităţilor de dezvoltare aepistemologiei/ teoriei cunoașterii 

științifice în domeniul culturii fizice pe plan național și internațional; 
* Aplicarea fundamentelor teoretice pe parcursul cercetărilor întreprinse pentru 

elaborarea tezei de master; 

* Asigurarea unui climat eficient pentru politica investigaţională din domeniul 
tehnologiilor și managementului în fitness. 

Competenţe transversale: 

* Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe de cercetare  

ale specifice domeniului  tehnologiilor și managementului în fitness ; 
* Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii (studiilor de doctorat) în ceea ce priveşte 

cercetarea în domeniul fitnessului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 
* să cunoască teoriile științifice moderne în domeniul culturii fizice, 

tehnologiilor și managementului în fitness, precum și  tendințele de dezvoltare ale 

acestora;  

* cunoaşterea noţiunilor interdisciplinare și complementare în procesul 
abordărilor științifice, a problemelor actuale de cercetare în tehnologiile şi metodele 

de lucru în domeniul fitnessului; 

*să cunoască aspectele politicii investiţionale în domeniu servisciilor de fitness 
pentru diferite categorii de populație. 

 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 
*să posede capacități de promovare și aplicare a proceselor inovative în 

utilizarea tehnologiilor didactice în domeniul fitnessului și culturii fizice de recreare; 

* să determine și să realizeze  obiective cu caracter de cercetare prin diferite 

variante de soluționare ale acestora în baza proiectelor elaborate de autor; 
* să aplicare în practica activității de cercetare științifică a experienței avansate 

din domeniu, precum și de a identifica destinația de realizare a obiectivelor 

profesionale. 

La nivel de integrare: 

*să aplice cunoştinţele teoretice în cadrul unui proiect de cercetare elaborat, sub 

îndrumarea cadrelor didacticede; 

* să posede aptitudini de utilizare a metodelor de prelucrare a  rezultatelor 
cercetărilor științifice cu aplicarea metodelor statisticii matematice, tehnologiilor 

informaționale moderne;  

* să poată găsi legăturile dintre cererea şi oferta de cercetare în domeniul 
turismului și activităâilor de egrement; 

* să respecte metodologia și etica cercetării ştiinţifice ce dezvoltă domeniul de 

formare profesională ,, Tehnologii și management în fitness”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/o 

 

Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminar LI 

1 Epistemologia și metodologia  cercetării 

– repere conceptuale 

12 2 2 8 

2 Domeniul cunoaşterii ştiinţifice 12 2 2 8 

3 Stadii ale interogării și cunoașterii 12 2 2 8 

4  Gîndirea în activitatea de cercetare 

ştiinţifică 

12 2 2 8 

5 Tipologiile şi clasificarea ştiinţelor 
umane 

12 2 2 8 



Tematica și 

repartizarea orelor la 

curs 

6 Metodologia cercetării ştiinţifice în 

domeniul culturii fizice 

24 4 4 16 

7 Tendinţe contemporane în epistemologia 
pedagogică şi implicaţiile acestora în 

lumea sportului 

12 2 2 8 

8 Metodologia cercetării ştiinţifice in 
cadrul teoriei activităţilor motrice 

24 4 4 16 

9 Premise metodologice cu privire la 

logica desfăşurării cercetărilor în 

domeniul fitnessului 

12 2 2 8 

10 Activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

metodică în domeniul fitnessului 

18 4 2 12 

11 Tehnologia elaborării tezei de masterat. 18 2 4 12 

12 Deontologia și etica cercetării științifice 12 2 2 8 

Total  180 30 30 120 

Strategii de predare - 

învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Formele principale ale instruirii sunt cursul, seminarul. Cursul este organizat sub 
formă de prelegere clasică, dezbatere, poate fi curs mixt prelegere – dezbatere, curs 

practic – aplicativ, prelegere problematizată și laborator. Seminarul/lecțiile practice, 

de asemenea, au mai multe forme: seminare/lecții practice de reluare şi aprofundare a 
anumitelor probleme abordate în cadrul cursului, de realizare a corelaţiilor intra-inter 

şi transdisciplinare; dezbatere, braistorming, în baza cercetării, a studiului de caz. 

Metode de lucru: expunerea, explicația, dialogul, prezentarea, lucrul în echipă, masă 
rotundă etc.  

Tehnologiile și strategiile didactice aplicate în predarea cursului se instituie atât 

în raport de implicaţie cât şi de complementaritate funcţională. Astfel, strategiile şi 

tehnologiile didactice aplicate sunt expunerea didactică, conversația didactică, 
demonstrația, modelarea didactică, problematizarea. În cadrul cursului se organizează 

prezentări în Power Point a studiilor de caz a mecanismului de activitate a industriei 

turistice naționale, diferite activități frontale, activități de grup, activități individuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategii de evaluare 

Evaluarea curriculară se aplică prin trei forme: iniţială, curentă şi finală.  
1. Evaluarea iniţială/ diagnostică, orală se efectuează la începutul activităţilor 

de predare pentru a stabili gradul de pregătire a studenților masteranzi pentru cursul 

preconizat, potenţialul de învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază prin 

interviu, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale, cunoştinţele, abilităţile şi 
competenţele profesionale formate pe parcursul altor cursuri, pentru a şti dacă sunt 

apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul curs de instruire, pentru realizarea 

noilor obiective.  
2. Evaluarea curentă dinamică formativă, scrisă se efectuează sub forma a 

două lucrări de control petrecute în cadrul orelor seminare, pe un grup de teme cu 

subiecte ce cuprind cele trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare), şi lucrărilor 
individuale, cu scopul de a cunoaşte dacă şi în ce măsură obiectivele privind 

cunoştinţele şi capacităţile ce trebuiau însuşite au fost atinse. Demersul vizează atât 

cunoaşterea progreselor studentului masterand, cât şi identificarea dificultăţilor de 

învăţare pe care le întâmpină. Pornind de la esenţa evaluării dinamice, constatăm 
caracterul formativ al acesteia.  

3. Evaluarea finală sumativă/scrisă, de bilanţ se efectuează conform planului de 

studii prin examen, sub forma testării în scris sau oral. Testele de examinare conţin 
două subiecte care corespund celor trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare). 

Aprecierea se efectuează conform baremelor unice universitare, pentru subiectele 

propuse pentru examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea exprimată 

în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Kinesiologia fitness-ului 

Titularul cursului Dorgan Viorel 

Ciclul 
(M-master) 

 
M 

 

Codul cursului 

F.01.O.002 
 

 

Anul 

 
I 

 

Semestrul 

 
I 

Nr. credite 6 Limba de 

instruire 

Româna Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 

60 Studiu individual 120 Total ore pe 

semestru 

180 

Regimul disciplinei 

(F – componenta fundamentală) 

F 

Catedra Probe Sportive 

Individuale 
Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C-curs, S-seminar, L-lucrări practice, LI - lucrul 

individual, P-prelegeri) 

e-mail catedra_psi_usefs.

md@mail.ru 
Total C S L/P LI 

180 30 30 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de prezentare  

   Cursul de Kinesiologia fitness-ului ţine să familiarizeze studenții cu bazele 

kinesiologice ale sportului în general, şi a fitness-ului, în special, în vederea utilizării 

eficiente a exerciţiilor fizice în calitate de mijloc al fitness-ului, precum şi ca mijloc de 
sporire a condiției fizice și a îmbunătățirii stării de sănătate. 

   Kinesiologia fitness-ului este o ştiinţă relativ noua care studiază aplicarea 

legităților mecanice la specificul sistemelor vii. Mișcările corpurilor vii, indiferent 
care ar fi ele (om, animale), sunt supuse fără excepţie legilor mecanice. Spre 

deosebire, însă, de corpurile neînsufleţite, mişcările vietăţilor sunt mult mai complexe, 

întrucât sunt supuse concomitent şi legilor biologice (adaptarea mişcărilor în anumite 

condiţii, perfecţionarea mişcărilor, caracter raţional, oboseala). Astfel, abordarea doar 
mecanică a mişcărilor corpurilor vii este incompletă şi poate duce la concluzii eronate 

dacă nu se ţine cont de particularităţile biologice ale vietăţilor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului  

 

Nivel I: Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare  

- să însuşească  noţiunile de bază privind kinesiologia (definiție, terminologie, 
istoric); 

- să utilizeze adecvat noţiunile specifice disciplinei kinesiologie fitness-ului; 

- să cunoască structura, organizarea și funcționarea sistemului articular singular. 

Nivel II.  Instrumental-aplicative  
- proiectarea și evaluarea activităților practice specifice disciplinei kinesiologia 

fitness-ului; 

- să utileze tehnici și instrumente de investigare kinesiologică a activității de 
fitness; 

- să aplice tehnici de control motor și evaluare kinesiologică. 

Nivel III. Atitudinale  
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 - să manifeste interes faţă de cercetarea în domeniul kinesiologiei; 

- să valorifice rezultatele cercetării într-un mod creator; 

- să participe la proiecte care au ca teme evaluarea kinesiologică a aparatului 
morfofuncțional. 

 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La finalizarea cu succes a disciplinei formabilul va fi capabil: 
 Să interpreteze concepţiile privind kinesiologia ca ştiinţă despre structura 

corpului uman și mişcările acestuia; 

 Să descrie organizarea și funcționalitatea ”sistemului articular singular” în 
cadrul activităților de fitness; 

 Să determine caracteristicile biomecanice ale mişcărilor în fitness; 

 Să identifice din punct de vedere kinesiologic sistemul efector motor; 
 Să descrie sistemele de control și evaluare kinesiologică; 

 Să estimeze potenţialul de adaptare acută și cronică a sistemului motor al 

omului în cadrul probei de fitness; 

Să argumenteze din punct de vedere kinesiologic exercițiul aerobic și 
antrenamentul la efort. 

 

Tematica și 

repartizarea orelor la 

curs/modul 

 

N/o 

 

Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminar LI 

1 Introducere în kinesiologie 24 4 4 16 

2 Structura, organizarea și funcționarea 

sistemului articular 

26 4 4 18 

3 Elemente de biomecanică, kinematică și 

kinetic ale antrenamentelor de fitness 

32 6 6 20 

4 Controlul motor și evaluarea 

morfofuncțională în cadrul 

antrenamentelor de fitness 

24 4 4 16 

5 Terapia ocupațională 24 4 4 16 

6 Exercițiul aerobic și antrenamentul la 

efort 

24 4 4 16 

7 Adaptări acute și cronice ale sistemului 

locomotor în cadrul antrenamentelor de 
fitness 

26 4 4 18 

Total  180 30 30 120 

 

Strategii de predare & 

învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Disciplina presupune însuşirea noţiunilor şi legităţilor ştiinţelor fizico-
matematice, tehnice, biologice şi pedagogice. Conţinutul cuprinde două 

compartimente: 

1.  Bazele kinesiologiei generale. 

2.  Kinesiologia particulară, unde studenţii fac cunoştinţă cu bazele kinesiologice 
ale antrenamentelor de fitness.  

Profesorul va selecta metodele de învăţare specifice conţinuturilor şi tehnicilor 

de muncă intelectuală. Se vor definitiva conţinuturile informative şi formative pentru 
aprofundarea cunoştinţelor la kinesiologie, în vederea formării unor însuşiri de analiză 

şi sinteză a proceselor biologice, care asigură o modelare mai eficientă a tehnicilor de 

antrrenament în fitness. Procesul de instruire se va desfăşura în forma de lecţii 

teoretice şi seminarii. 

 

 

Strategii de evaluare 

Evaluarea vizează eficienţa învăţământului universitar prin prisma raportului 
dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către studenţi în activitatea de 

învăţare. Ea se va realiza de către profesor pe parcursul tuturor activităţilor didactice şi 

în toate etapele acestor activităţi, şi va viza nu numai cunoştinţe în termeni de 
informaţie, ci şi competenţe, capacităţi şi atitudini.  

Evaluarea va conţine următoarele condiţii, criterii şi forme. Studentul va fi 

obligat să aibă o prezenţă de 70 % la curs şi 80% - la seminarii. De asemenea, se va 

ţine cont de participarea activă la dezbaterile pe marginea tematicii de curs şi la 
seminarii, realizarea unui proiect sau a unui referat la alegere. Nota finală va constitui 

60% - evaluare curentă şi 40 %- evaluare finală.  



 

Stabilirea notei finale 

(ponderea exprimată 

în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 

Referințe 

bibliografice 
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17. Сотцкий Н. Биомеханика. Минск, 2005. 

18. Уткин В. Биомеханика физических упражнений. Москва, 1989. 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Tehnologii informaționale (E-learning)  

Titularul cursului Timuș Maria 

Ciclul 
(M-master) 

 
M 

 

Codul cursului 

F 01 O.003   

Anul 

 
I 

 

Semestrul 

 
I 

Nr. credite 6 Limba de 

instruire 

Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 

60 Studiu individual 120 Total ore pe 

semestru 

180 

Regimul disciplinei 

(F – componenta fundamentală) 

 

Catedra Managementul 

Culturii Fizice 
Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C-curs, S-seminar, L-lucrări practice, LI - lucrul 

individual, P-prelegeri) 

e-mail catedramcf@gmal

.com  
Total C S L/P LI 

180 30 30 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de prezentare  

Disciplina de studii „Tehnologii informaționale (E-learning)” este parte 

componentă a ştiinţelor prevăzute în planul de învăţământ, în vederea pregătirii 

specialiştilor din domeniul turismului, în cadrul facultăţii de Pedagogie a Universităţii 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.  

Curriculum este axat pe obiective, care sunt în corespundere cu obiectivele și 

finalitățile planului de învățământ: 
1. Demonstrarea capacităților de a aplica, transfera și combina cunoștințe 

teoretice și practice în domeniul fitnessu-lui. 

2. Elaborarea și prelucrarea documentelor în sfera fitnessu-lui. 

3. Aplicarea diferitor platforme în domeniul fitnessu-lui în cadrul activităților 
practice.  

4. Elaborarea rapoartelor în format electronic privind activitățile de fitness 

desfășurate cu utilizarea șabloanelor.   
În vederea realizării obiectivelor sunt propuse activităţi de învăţare, menite să 

corespundă indicilor calitativi şi cantitativi.  

Conţinuturile publicate în curriculum vin să ajute la realizarea obiectivelor 

cadru şi a celor de referinţă, fiind structurate în baza principiilor cronologic şi tematic. 
Sugestiile metodologice şi strategiile de evaluare vin să accentueze noua abordare de 

predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi dezvoltarea atitudinilor 

pozitive.  
În conformitate cu planul de învățământ studenţii masteranzi ai  USFFS vor 

studia disciplina dată în an I., sem. I, 180 ore pe parcursul unui semestru, ceea ce îi 

corespund 6 credite.  
Din acest motiv, considerăm că curriculumul vizat, va constitui un reper teoretic 
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şi practic în vederea formării profesionale a specialistului în domeniul fitnessu-lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului  

 

 

Competenţe profesionale: 

 Aplicarea fundamentelor teoretice pe parcursul cercetărilor întreprinse pentru 

elaborarea tezei de master; 

  Identificarea particularităţilor de dezvoltare a ttehnologiilor informaționale în 

domeniul fitnessu-lui; 

 Evidenţierea și aplicarea celor mai eficiente platforme de lucru cu utilizarea 

tehnologiilor informaționale; 

 Analiza cantitativă și calitativă a instrumentelor tehnologiilor informaționale 

utilizate în cadrul activităților desfășurate; 

 Utilizarea metodelor speciale cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru 

relevanța raportului dintre cerere şi ofertă pe piața fitnessu-lui; 

 Asigurarea unui climat eficient pentru implementarea și practicarea cu succes 

a diferitor instrumente ale tehnologiilor informaționale în domeniul fitnessu-lui. 

Competenţe transversale: 

 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe ale teoriei şi 

practicii turismului; 

 Dirijarea și gestionarea obiectivă a activităților cu implicarea diferitor 

instrumente ale tehnologiilor informaționale-e-learning în sfera de extindere a 
fitnessu-lui; 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii în ceea ce priveşte teoria şi practica fitnessu-

lui prin utilizarea diferitor platforme de învățare-evaluare a activităților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să definească noţiunile principale ale disciplinei „Tehnologii 
informaționale. E-learning”  (campus virtual, profilul useru-lui, tehnologii multimedia 

etc.); 

 să definească noţiunea de învățământ la distanță; 
 să cunoască sistemul de comunicare din cadrul tehnologiilor informaționale 

aplicate; 

 să identifice specificul activităţii de fitness cu aplicarea tehnologiilor 

informaționale; 
 să cunoască care este specificul bibliotecilor virtuale;  

 să cunoască particularităţile tehnologiilor streaming; 

 să cunoască aspectele avantale și dezavantajele e-learningului. 

 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să determine motivele care îl fac pe antrenorul de fitness să utilizeze în 
practica sa diferite platforme de e-learning; 

 să rezolve problemele practice care sunt după fiecare temă studiată; 

 să determine care sunt factorii ce influenţează asupra implementării 

tehnologiilor informaționale în domeniul fitnessu-lui; 
 să aplice cunoştinţele şi capacităţile acumulate în timpul practicii de 

specialitate. 

La nivel de integrare: 
 să ţină seama de aspectele modalitățile de instruire e-learning; 

  să cunoască care sunt aspectele efective de organizare a activităţii de fitness 

cu utilizarea e-learning; 
 să poată găsi legăturile dintre cererea şi oferta în sfera fitnessului aplicând 

diferite produse e-learning; 

 să aplice cunoştinţele teoretice în cadrul unui proiect științific elaborat, sub 

îndrumarea profesorului. 

 

 

 

 

N/o 

 

Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminar  LI 

1 Etapele de dezvoltare a tehnologiilor 9 2 2 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica și 

repartizarea orelor la 

curs/modul 

informaționale 

2 Evoluția îvățământului la distanță 9 2 2 5 

3 Instrumentele de bază ale 
învățământului la distanță 

9 2 2 5 

4 Versiunile de e-learning 9 2 2 5 

5 Avantajele și dezavantajele e-șearning 14 2 2 10 

6 Nivelul de implementare a campusului 
virtual 

9 2 2 5 

7 Accesarea și administrarea platformei. 

Profilul user-ului, datrele personale. 

14 2 2 10 

8 Participanții procesului de e-learning. 
Caracteristicile tutoriatului. 

14 2 2 10 

9 Tipuri de conferințe. Tehnologiile 

multimedia. 

14 2 2 10 

10 Tehnologiile streaming. 14 2 2 10 

11 Bibliotecile virtuale 14 2 2 10 

12 Sistemul de comunicare. Tipurile de 

forumuri. 

14 2 2 10 

13 Jocuri educaționale. Experimentele 
virtuale. 

14 2 2 10 

14 Opțiunile PDF, transformarea 

informației. 

9 2 2 5 

15 Programa Adobe Reader. 14 2 2 10 

Total  180 30 30 120 

Strategii de predare & 

învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Formele principale ale instruirii sunt cursul, seminarul. Cursul este organizat 
sub formă de prelegere clasică, dezbatere, poate fi curs mixt prelegere – dezbatere, 

curs practic – aplicativ, prelegere problematizată. Seminarul/lecțiile practice, de 

asemenea, au mai multe forme: seminare/lecții practice de reluare şi aprofundare a 
anumitelor probleme abordate în cadrul cursului, de realizare a corelaţiilor intra-inter 

şi transdisciplinare; dezbatere, braistorming, în baza cercetării, a studiului de caz. 

Metode de lucru: expunerea, explicația, dialogul, prezentarea, lucrul în echipă, masă 
rotundă, metoda Piramidei, Jigsaw (Mozaicul), etc.  

Tehnologiile și strategiile didactice aplicate în predarea cursului se instituie atât 

în raport de implicaţie cât şi de complementaritate funcţională. Astfel, strategiile şi 

tehnologiile didactice aplicate sunt expunerea didactică, conversația didactică, 
demonstrația, modelarea didactică, problematizarea. În cadrul cursului se organizează 

prezentări în Power Point a studiilor de caz a mecanismului de activitate a industriei 

fitness naționale, diferite activități frontale, activități de grup, activități individuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategii de evaluare 

Evaluarea curriculară se aplică prin trei forme: iniţială, curentă şi finală.  
1. Evaluarea iniţială/ diagnostică, orală se efectuează la începutul activităţilor 

de predare pentru a stabili gradul de pregătire a studenților masteranzi pentru cursul 

preconizat, potenţialul de învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază prin 

interviu, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale, cunoştinţele, abilităţile şi 
competenţele profesionale formate pe parcursul altor cursuri, pentru a şti dacă sunt 

apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul curs de instruire, pentru realizarea 

noilor obiective.  
2. Evaluarea curentă dinamică formativă, scrisă se efectuează sub forma a 

două lucrări de control petrecute în cadrul orelor seminare, pe un grup de teme cu 

subiecte ce cuprind cele trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare), şi lucrărilor 

individuale, cu scopul de a cunoaşte dacă şi în ce măsură obiectivele privind 
cunoştinţele şi capacităţile ce trebuiau însuşite au fost atinse. Demersul vizează atât 

cunoaşterea progreselor studentului masterand, cât şi identificarea dificultăţilor de 

învăţare pe care le întâmpină. Pornind de la esenţa evaluării dinamice, constatăm 
caracterul formativ al acesteia.  

3. Evaluarea finală sumativă/scrisă, de bilanţ se efectuează conform planului de 

studii prin examen, sub forma testării în scris sau oral. Testele de examinare conţin 



două subiecte care corespund celor trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare). 

Aprecierea se efectuează conform baremelor unice universitare, pentru subiectele 

propuse pentru examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea exprimată 

în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 

Referințe 

bibliografice 
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higher education. 

2. Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de e-

Learning. Litera Internaţional, 2007 

3. Programul SEI. De la reformă la dezvoltare. 2001 – 2007. Mimsterul 
Educaţiei şi Cercetării. 

4. Gherguţ, Alois: Sinteze de psihopedagogie specială, Polirom, Iaşi, 2005 

5. Latas, Parrilla. A.: El professor antes la integracion escolar, Editorial 
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6. Adascalitei: "Instruire asistata de calculator". Polirom, 2007. 

7. M. Brut: "Instrumente pentru e-learning". Polirom, 2006. 
8. E. Popescu: "Social learning environments". Sitech Press, Craiova, 2013 
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ediţia a XI-a, 2007, p.125-129 
13. Istrate, Olimpius. Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor. Botoşani: 

Agata, 2000, p.25. 

14. Mihai Drăgănescu, De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii, 
Editura Tehnică, Bucureşti, 2003, ISBN 973-31-2199-1, www.racai.ro  

15. Tudorel Fătu, Alexandru Ţugui, Ce urmează după societatea global 

informaţională ?, Studii, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială, 
Academia Romană, www.racai.ro  

16. M. Vlada, “Supremaţia limbajelor in domeniul procesării informaţiilor şi 

cunoştinţelor”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 

“Provocări la adresa securităţii şi strategiei la inceputul secolului XXI”, Secţiunea E-
Learning şi Software EducaţionalUNAP, 14 -15 aprilie 2005, Editura Universităţii 

Naţionale de Apărare, Bucureşti, pp. 165-178, 2005. ,  

17. Tehnologii multimedia, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 973-575-
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumireacursului Teoria învățării acțiunilor motrice 

Titularulcursului Danail Serghei  

Ciclul 
(M-master) 

 
M 

 

Codulcursului 

F.01.O.004 
 

 

Anul 

 
I 

 

Semestrul 

 
I 

Nr.credite 6 Limbade 

instruire 

Româna/Rusa Formadeevaluare Ex. 

Oredecontact 

direct 

60 Studiuindividual 120 Totalorepe 

semestru 

180 

Regimuldisciplinei 

(F–componenta fundamentală) 

F 

 

Catedra 

 

Bazele teoretice 

ale culturii fizice 

Numărultotaldeore 

(pesemestru)dinplanuldeînvățământ 

(C-curs, S-seminar, L-lucrări practice, LI - lucrul 

individual,P-prelegeri) 

e-mail Catedra 

BTCF@mail.ru 
Total C S L/P LI 

180 30 30 - 120 

 

Nota de prezentare  

Disciplina „Teoria învăţării acţiunilor motrice” are un context interdisciplinar 

şi este într-o legătură interconexă cu domeniile filozofice, sociologice, pedagogice, 

psihologice, medico-biologice, culturologice, etc.,  și prin potenţialul său educaţional 
al propriilor concepte trebuie să contribuie, într-o măsură adecvată, la formarea 

competențelor integrative – gnostice, operaționale și valorico-atitudinale ale 

specialistului, orientate spre integrarea acestuia în activităţile profesionale și 
socioculturale complexe ale societăţii actuale şi ulterioare. 

În context conceptual programa disciplinei „Teoria învăţării acţiunilor 

motrice”  vizează formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe profesionale și 

transversale, care va asigura pregătirea profesional-ştiinţifică şi metodică a 
absolventului pentru angajare în sfera activităților profesionale și socio-culturale în 

calitate de antrenori/instructori de fitness, care vor oferi capacitatea de a monitoriza, 

planifica,  proiecta, realiza, evalua eficacitatea și calitatea activităților de fitness în 
contextul actualelor abordări  științifice. 

Disciplina de studii „Teoria învăţării acţiunilor motriceeste parte componentă 

a ştiinţelor prevăzute în planul de învăţământ, în vederea pregătirii specialiştilor din 

domeniul culturii fizice, în cadrul Facultăţii de Pedagogieale Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport.  

      Obiectivele de studiu. Formarea competențelor profesionale pedagogice 

integrative la masteranzi în cadrul programei cursului „Teoria învăţării acţiunilor 

motrice” vizează soluționarea următorilor obiective generale:  

- Să formeze un sistem de cunoştinţe despre esenţa categoriilor învăţare, 

instruire şi educare. 
- Să asigure însuşirea legităţilor didactice în sistemul instruirii acţiunilor 

mailto:decanatpef@gmail.com
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motrice. 

- Să contribuie la formarea abilităților privind aplicarea teoriei actului motric în 

activitățile profesionale de fitness. 
Obiectivele generale ale disciplinei derivă din orientările filozofice, pedagogice, 

psihologice, sociologice şi esenţa metodologiei de aplicare a contextului didactic  în 

activitățile profesionale din domeniul fitness-ului includ principalele categorii de 

competenţe investigaţionale ghidînd masterandulul spre: valorificarea potenţialului 
existent al sistemului educaţional de fitness și la parcurgerea unui demers de cercetare 

concretizat în elaborarea uneicercetări științifice de masterat. 

Obiectivele specifice disciplinei au fostelaborate în baza obiectivelor 
transdisciplinare asigurînd integritatea competenţelor investigaţionale. 

În conformitate cu planul de învățământ studenţii masteranzi ai  USFFS vor 

studia disciplina dată în an I., sem. I, 180 ore pe parcursul unui semestru, ceea ce îi 
corespund 6 credite.  

Din acest motiv, considerăm că curriculumul vizat, va constitui un reper teoretic 

şi practic în vederea formării profesionale/științifice a specialistului în domeniul 

Culturii fizice/Fitnessului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului  

 

 

Competenţe profesionale: 
 Programa cursului „Teoria învăţării acţiunilor motrice” vizează finalităţi de 

studii şi competenţe descriptori de nivelul ciclului Masterat.  

Competenţe generale: 
1. Cunoaşterea bazelor teoretico-metodologice ale culturii fizice ca ştiinţă. 

2. Cunoaşterea bazelor medico-biologice ale activităţii motrice.  

3. Cunoaşterea prognostică a procesului dezvoltării psihofizice şi formării 

personalităţii.  
4. Cunoaşterea bazelor teoretico-metodologice ale dezvoltării domeniului 

Fitnessul-ui în plan culturologic, istoric, economic, juridic, managerial etc.  

5.  Cunoaşterea didacticii a sistemelor şi şcolilor pedagogice ale culturii fizice. 
6. Cunoaşterea bazelor teoretico-metodice ale cercetării ştiinţifice în domeniu.  

7. Realizarea programelor şi proiectelor de cercetare. 

8. Cunoaşterea proceselor psihologo-pedagogice în formarea personalităţii prin 

activitățile de fitness. 
9.  Cunoaşterea strategiilor şi tacticii activităţii educaţionale, instructive din 

perspectiva activităţii Fitness – Pregătire fizicăă, Antrenament fizic, Învățare 

acțiunelor motrice. 
10. Realizarea principiilor didactice în sistemul învăţării acţiunilor motrice 

strategiilor, scopurilor, obiectivelor procesului instructiv-educativ al fitness-ului. 

Competenţe specifice: 
1. Adaptarea conţinuturilor educaţionale ale culturii fizice recreativ-sportive 

în activităţile socio-profesionale. 

2. Aplicarea categoriilor învăţarea, instruirea şi educarea în activităţile 

educaţionale ale fitness-ului. 
3. Utilizarea legităţilor dezvoltării psihofizice în cadrul procesului de 

formare a personalităţii din cadrul pregătirei fizice prin activitățile de fitness. 

4. Înţelegerea aspectelor multiple ce ţin de categoriile principale 
educaţionale ale culturii fizicerecreativ-sprtive Fitness. 

5. Proiectarea procesului educaţional orientat spre categoriile rezultative ale 

învţămîntului de cultură fizică/fitness – cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, 
calităţile, atitudinile, valorile. 

6. Elaborarea proiectului de cercetare ştiinţifică orientat spre schimbarea 

calitativă a subiectului de abordare. 

7. Determinarea etapelor de învăţare a acţiunilor motrice în dependenţă de 
formarea bazei orientative a acţiunii şi punctelor de sprijin de bază.  

8. Eficientizarea procesului instuctiv-educativ prin introducerea realizărilor 

inovatorii din domeniul concepţiilor ce ţin de legităţile învăţării acţiunilor motrice. 
9. Posedarea principiilor şi metodelor de învăţare a acţiunii motrice în 

desfăşurarea activităţilor instructiv-educative în cadrul antrenamentului de fitness. 



În cadrul conţinutului educaţional al disciplinei „Teoria învăţării acţiunilor 

motrice”se oferă căile de formare la studenţi a competenţelor profesionale 

pedagogice de bază, care constituie structura funcţională a activităţii pedagogice a 
antrenorului. 

1. Componenta/competența gnostică – competențele  pedagogice de 

cunoaștere  orientate  spre posedarea activităţilor de autoinstruire - 

autoperfecţionare  prin sistemul de sarcini ale activităţii   instructive   independente:   
lecţii-seminare   şi   de   laborator,   ce   vizează practicarea cunoştinţelor la nivelul 

conştientizat, fiind baza ştiinţifico-metodică pentru activităţile de auto-perfecţionare 

orientată. 
2. Componenta/competența de proiectare - competențelepedagogice 

orientate spre însuşirea activităţilor de planificare-proiectare în cadrul procesului 

instructiv-educativ    al educaţiei fizice din sistemul de învăţământ, de antrenament 
sportiv și din procesul formativ al culturii fizice cportive cu caracer recreativ și de 

recuperare prin lecţii - seminare, de laborator: ce vizează realizarea proiectelor de 

planificare, proiectelor - fragmente cu anumite sarcini pedagogice. 

3. Componenta/competența constructivă - competențele pedagogice orientate 
spre    elaborarea conţinuturilor didactice din cadrul  lecţiilor şi activităţilor 

educative-formative în corespundere cu situaţiile pedagogice şi formele 

organizatorice ale procesului instructiv-educativ și formativ. Elaborarea metodologiei 
respective din cadrul activităţii predare-instruire prin diverse mijloace ale culturii fizice 

sportive. 

4. Componenta/competența  organizatorică -competențele pedagogice  

de  organizare  a procesului  instructiv-educativ de educaţie fizică, antrenamentului  
sportiv și din procesul formativ al culturii fizice recreative și de recuperareprin 

modelarea activităţilor în cadrul lecţiilor practice şi de laborator. 

5. Componenta/competența comunicativă - competențele pedagogice de 
comunicare la nivelul lingvodidactic profesional, orientate spre prezentarea materiei 

didactice şi formarea relaţiilor comunicative cu elevii şi societatea, spre 

intermedierea diferitor situaţii pedagogice educaționale (lecţii metodice, seminare). 
6. Componenta/competența motrică - competențele pedagogice de predare, 

reproducere şi producere  teoretică  şi   practică  a  structurii   biomecanice - didactice   

a  exerciţiilor analitice, construirea lor în sisteme operaţionale, orientate spre formarea 

calităţilor fizice, priceperilor psihomotrice şi aptitudinilor psihosociale. Formarea 
priceperilor componentei  activităţii pedagogice motrice se realizează în cadrul lecţiilor 

teoretice, metodice şi de laborator. 

În afară de aceasta, se aplică metodologia modulară şi de standardizare în 
elaborarea conţinuturilor educaţionale, care vizează sistemul nivelar competenţional în 

formarea contextului acmeologic al activității profesionale a specialistului: 

1. Competenţa conceptuală (cunoaşterea bazei conţinutului). 
2. Competenţa instrumentală (posedarea tehnologiilor de operaţionalizare). 

3. Competenţa integrativă (abilitatea de a implementa cunoştinţele). 

4. Competenţa contextuală (priceperi şi deprinderi de a realiza activităţile în 

contextul condiţiilor reale). 
5. Competenţa adaptivă (abilităţi de anticipare, de prognozare şi de 

programare). 

Trecerea la acest sistem va contribui la sporirea nivelului procesului de predare 
instruire, la concretizarea obiectivelor cadru şi de referinţă şi ca urmare aceasta se va 

reflecta asupra reuşitei studenţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținuturile educaționale ale programei vizează următoarelefinalități 

La nivel de cunoaştere: 

-  Cunoașterea teoriilor pedagogice și științifice moderne în domeniul culturii 
fizice, tendințele de dezvoltare ale acestora; cercetările științifice și pedagogice 

sistemice, proiectarea, modelarea sistemelor pedagogice  și tehnologiilor de cercetare. 

- Cunoaşterea noţiunilor interdisciplinare și complementare în procesul 
abordărilor științifice, a problemelor actuale de cercetare în tehnologiile şi metodele 

de lucru în domeniul Culturii fizice recreativ-sportive/fitness-ului. 



 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

- Capacitatea de a determina și de a realiza  obiective cu caracter de cercetare 

prin diferite variante de soluționare ale acestora în baza proiectelor elaborate de autor. 
- Capacitatea de aplicare în practica activității de cercetare științifică a 

experienței avansate din domeniu, precum și de a identifica destinația de realizare a 

obiectivelor profesionale. 

- Capacitatea de promovare și de aplicare a proceselor inovatorii pentru 
utilizarea tehnologiilor didactice în domeniul educației fizice, sportului, culturii fzice 

recreative și de recuperare în cadrul instituțiilor similare de profil. 

La nivel de integrare: 
- Aptitudini de utilizare a metodelor de prelucrare și de prezentare a  

rezultatelor cercetărilor științifice cu aplicarea metodelor și tehnologiilor 

informaționale moderne.  
- Aptitudini şi competenţe în metodologia și etica cercetării ştiinţifice ce 

dezvoltă domeniul de formare profesională ”Fitness”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica și 

repartizarea orelor la 

curs/modul 

 

N/o 

 

Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminar LI 

1 Disciplina ”Teoria învățării acțiunilor 
motrice”ca obiect de abordare 

științifică și de studiu. 

22 4   4     16 

2 Bazele metodologice ale teoriei 
învățării-instruirii-educării acțiunii 

motrice 

20 4    4 16 

3 Mecanismele fiziologice în formarea 

acțiunii motrice - ”pricepere”, 
”deprindere”, ”stereotipul dinamic”, 

”automatism”. 

17 4    4 16 

4 Contextul psihologo-pedagogic al 

procesului de însușire a acțiunii 
motrice. 

 21 4    4    16 

5 Tehnica exercițiului fizic ca subiect de 

învățare și obiect de instruire integrate 
prin educare. 

  20  4    4 16 

6 Conceptul teoretico-analitic  al 

fenomenului de transfer a uneia 

activități în alta ca baza instruirii  
pentru însușirea sarcinii motrice. 

  19 4    4    16 

7 Metodologia abordării ştiinţifice în 

cadrul teoriei activităţilor motrice. 

  19 4    4     16 

8 Activitatea profesională  didactică a 
specialistului în domeniul eucațional al 

activității motrice. 

12  2 2 8 

Total  180 30 30 120 

Strategii de predare- 

învăţare în 

cadrulcursului/modul

ului 

Componentele de bază ale programei la disciplina ”Teoria învățării acțiunilor 

motrice” sunt reprezentate de strategiile didactice utilizate în cadrul procesului 
educațional, orientate spre realizarea eficientă a obiectivelor generale și specifice. Prin 

utilizarea corectă a strategiilor didactice se va realiza eficient cunoaşterea diverselor 

aspecte ale didacticii acțiunii motrice în general şi special – fitness-ului. Masteranzii 
vor fi motivaţi să se implice activ în realizarea obiectivelor curriculare, să-şi formeze 

competențe gnostice, operaționale și valorico-atidunale la nivelul calității integrative. 

Demersul educaţional, orientat spre formarea de competenţe cu caracter de 

integrare, solicită o proiectare didactică în care relaţia profesor–student să fie privită 
din perspectiva rolului de bază al profesorului în calitatea lui de ghid şi moderator, 

partener şi consilier, creator de situaţii de învăţare şi promotor de cunoştinţe în 

domeniul didacticii acțiunii motrice. Astfel, ne propunem să formăm un şir de 



competenţe integrative, precum: 

- elaborarea şi prezentarea comunicărilor orale scrisecu conţinut de cercetare 

referitor la un fenomen/temă specifică educaţiei fizice; 
- elaborarea comunicărilor ştiinţificebazate pe diverse surse bibliografice de 

specialitate şi prezentarea lor publică. 

- elaborarea unor miniproiectede cercetareprivind perfecţionarea şi valorificarea 

sistemului de educaţie fizică în conformitate cu direcţiile prioritate ale catedrelor 
USEFS; 

- organizarea şi participarea la discuţii, mese rotunde sau conferinţecu studenţii 

din alte grupe şi membri ai comunităţii la diverse subiecte din domeniul culturii fizice; 
- participarea la acţiuni de voluntariatîn instituţiile preuniversitare cu care 

colaborează  USEFS. 

Conținutulcurricular actual este orientat spre schimbarea rolurilor celor doi 
parteneri ai procesului educaţional: profesor şi masterand. Noile roluri antrenează 

demersuri didactice bazate pe învăţarea prin descoperire, simulare, analiza critică a 

fenomenelor culturii fizice, dezbaterea argumentată, jocul de rol, proiectul etc. 

Profesorul va pune accent pe facilitarea invăţării, încurajarea doctoranzilor pentru a 
formula puncte de vedere personale bine documentate şi argumentate, colaborarea cu 

masteranzii în realizarea demersului didactic. 

Masteranziise vor orienta spre invăţarea prin cooperare, invăţarea în contexte 
formale şi nonformale, transferul de cunoştinţe etc. 

Profesorul va selecta strategiile didactice adecvate în funcţie de mai mulţi 

factori (condiţiile instituţiei, particularităţile de virstă şi individuale, resursele 

didactice disponibile, pregătirea profesorului etc.), pentru ca fenomenele şi procesele 
specifice teoriei şi metodicii culturii fizice studiate să fie cît mai accesibile studenţilor.  

În funcţie de obiectivele planificate, cadrele didactice pot utiliza următoarele 

metode de predare: expunerii didactice (prin sistemul integrativ de lecţii), analizei şi 
sintezei, observării, algoritmizării, instruirii problematizate, modelării didactice,  

instruirii programate, învăţării prin descoperire, instruirii diferenţiate, studiul de caz, 

descoperirea didactică,utilizarea surselor, cercetarea individuală, cercetarea de grup 
etc . Metodele de învăţămint se aplică cu ajutorul diferitor mijloace: aparate de 

măsurat, inventar sportiv, calculatoare, filme, casete, resurse mass-media etc. 

Sugestiile metodologice sunt modalităţi puse în aplicare în relaţiile dintre 

profesor – student şi student – student pentru a realiza o cooperare eficientă între 
componentele curriculare: obiective, unităţi de conţinuturi, modalităţi de realizare a 

procesului de instruire cu elemente de cercetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiideevaluare 

Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor însuşirii conţinutului disciplinei 

”Teoria învățării acțiunilor motrice”îl constituie nivelul de realizare a obiectivelor 
generale şi de referinţă în conformitate cu particularităţile individuale şi nivelul de 

însuşire a cunoştinţelor de către masteranzi Astfel, la disciplina ”Teoria învățării 

acțiunilor motrice” vor fi aplicate: 

- evaluarea pregătirii teoretice generale – se va realiza conform temelor de 
prelegeri disciplinei ”Teoriaînvățăriiacțiunilormotrice”; 

- evaluarea prin teste docimologice – un set de întrebări teoretice cu ajutorul 

căruia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi a capacităţilor de a 
opera cu ele; 

- evaluarea competențelor operaționale - de a desfăşura diverse activităţi cu 

elemente de cercetare/creaţie  în cadrul procesului instructiv – educativ şi stagiilor de 
practică. 

Evaluarea curriculară se aplică prin trei forme: iniţială, curentă şi finală.  

1. Evaluarea iniţială/ diagnostică, orală se efectuează la începutul activităţilor 

de predare pentru a stabili gradul de pregătire a studenților masteranzi pentru cursul 
preconizat, potenţialul de învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază prin 

interviu, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale, cunoştinţele, abilităţile şi 

competenţele profesionale formate pe parcursul altor cursuri, pentru a şti dacă sunt 
apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul curs de instruire, pentru realizarea 

noilor obiective.  



2. Evaluarea curentă dinamică formativă, scrisă se efectuează sub forma a 

două lucrări de control petrecute în cadrul orelor seminare, pe un grup de teme cu 

subiecte ce cuprind cele trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare), şi lucrărilor 
individuale, cu scopul de a cunoaşte dacă şi în ce măsură obiectivele privind 

cunoştinţele şi capacităţile ce trebuiau însuşite au fost atinse. Demersul vizează atât 

cunoaşterea progreselor studentului masterand, cât şi identificarea dificultăţilor de 

învăţare pe care le întâmpină. Pornind de la esenţa evaluării dinamice, constatăm 
caracterul formativ al acesteia.  

3. Evaluarea finală sumativă/scrisă, de bilanţ se efectuează conform planului de 

studii prin examen, sub forma testării în scris sau oral. Testele de examinare conţin 
două subiecte care corespund celor trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare). 

Aprecierea se efectuează conform baremelor unice universitare, pentru subiectele 

propuse pentru examen. 

 

Stabilireanoteifinale(p

ondereaexprimatăîn

%) 

Notafinală 100% 

Notapentruevaluareafinală 40% 

Notaevaluareacurentă 20% 

Notadelaactivitatealaprelegerișiseminare 20% 

Notalucrulindividual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Acmeologia fitness-ului 

Titularul cursului Aftimiciuc Olga 

Ciclul 
(M-master) 

M Codul cursului F.01.O.005 Anul I 
Semes

trul 
I 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 Total ore pe semestru 180 

Regimul disciplinei 

(F – componenta fundamentală) 
F 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 
Total C S L/P LI 

180 30 30 - 120 

Nota de prezentare 

Disciplină Acmeologia fitness-ului se bazează pe cunoștințele de intrare, 
abilitățile și competențele masteranzilor, obținute de ei în procesul de mastering o serie 

de discipline generale educaționale și profesionale generale: Pedagogia, 

Psihofiziologia, Psihologia generală, Psihologia vârstei și psihologia dezvoltării, 
Psihologia pedagogică, Psihodiagnostica. Conținutul ei prevede problemele formării 

activităţii profesionale a finess-antrenorului.   

Curriculum este axat pe obiective, care sunt în concordanță cu obiectivele și 
finalitățile planului de învățământ: 

1.Formarea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale pedagogice, care 

se referă la pregătirea profesională a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2.Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul didactic 
sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii şi tehnicii pedagogice. 

3.Însuşirea priceperilor profesionale pedagogice orientate spre proiectarea, 

organizarea şi modelarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii profesionale în 
fitness. 

Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Acmeologia 

fitness-ului, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante autorealizarea 

potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi profesionalismului în 
activitatea în domeniu. În legătura cu aceasta programa presupune şi obiective de 

referinţă: 

- analiza fitness-activităţii din poziţia măiestriei pedagogice; 
- însuşirea calităţilor pedagogice a personalităţii fitness-antrenorului; 

- studierea particularităţilor activităţii profesional-didactice a fitness-

antrenorului; 
- formarea procesului de autoperfecţionare a fitness-antrenorului; 

mailto:decanatpef@gmail.com
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- cercetarea procesului de predare-învăţare în sistemul fitness-antrenamentului; 

- însuşirea tehnologiei a instruirii acţiunilor motrice; 

- formarea potenţialului creativ fitness-antrenorului;   
- educarea culturii profesionale a fitness-antrenorului. 

Programa cursului specializat o constituie opt teme, care cuprind compartimente 

de bază ale ştiinţei pedagogice cu orientarea la activitatea profesională fitness-

antrenorului. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activităţii 

profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului. 

• Perfecţionarea ideilor acmeologice despre principiile de bază, care asigură 

procesul fitness-activităţii sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologiei şi tehnicii 

pedagogice. 

• Însuşirea priceperilor profesionale pedagogice orientate spre proiectarea, 

organizarea şi modelarea acmecercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii 
profesionale în fitness. 

Competenţe 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 acmecercetare ştiinţifică în fitness; 

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

b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– orientarea umanistă asupra dezvoltării personalității practicanților de fitness 

prin intermediul culturii fizice recreative; 
– alegerea metodelor de desfășurare a activităților acestora, ținând seama de 

motivele, orientările de valoare, obiectivele cursanților; 

– pregătirea pentru următoarele etape ale aptitudinilor pedagogice. 
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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale acmeologiei ca știință, principalele sale 

probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine creativă;  

 să aibă o idee despre tehnologiile educaționale moderne, conținutul și 
orientarea acmeologică a formării specialiștilor în domeniul culturii fizice; 

 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 

potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să percepe experiența pedagogică ca rezultat al autorealizării potențialului 
creativ al profesorului;  

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 

creativ. 

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de determinare a nivelului de profesionalism al 

profesorului;  

 să aplice abilitățile sale pedagogice;  

 să aplice abordarea creativă a activității profesionale;  



 să utilizeze inovațiile; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 
potențialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 
Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total  Curs 
Semina

re 
L/I 

1. Acmeologia fitness-ului 14 2 2 10 

2. Activitatea profesională 14 2 2 10 

3. Personalitatea fitness-antrenorului 22 4 4 14 

4. Activitatea profesional-didactică antrenorului 
de fitness 

38 8 8 22 

5. Procesul de predare-învăţare în sistemul 

fitness-antrenamentului 
24 4 4 16 

6. Tehnologia însuşirii acţiunilor motrice 18 2 2 14 

7. Potenţialul creativ fitness-antrenorului 26 4 4 18 

8. Cultura profesională antrenorului de fitness 24 4 4 16 

Total 180 30 30 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Tehnologiile acmeologice vizează dezvoltarea potențialului intern, 

îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților adaptive ale unei persoane. Acestea 

includ un complex de cunoștințe științifice naturale și umanitare, dobândesc o bază 
acmeologică. 

Dispune de tehnologii acmeologice datorită instalării interne a subiectului 

pentru dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele 
personale ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 

inovatoare – prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. La seminarii 
se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 

învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 
afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 
modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 

operativă, curentă, tematică şi totală.  
Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin probă de 
evaluare/lucrare de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 

formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  
Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 
prin proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe.  
Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen.      

 

Stabilirea notei finale 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 



(ponderea 

exprimată în %) 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS  

Denumirea cursului Tehnici kinetoterapeutice în fitness 

Titularul cursului Godorozea Mihail 

Ciclul II 
(M-master) 

 
M 

 

Codul cursului 

S 02 O.006 
 

 

Anul 

 
I 

 

Semestrul 

 
II 

Nr. credite 5 Limba de 

instruire 

Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 

40 Studiu individual 110 Total ore pe 

semestru 

150 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 

S 

Catedra Kinetoterapie Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C-curs, S-seminar, L-lucrări practice, LI - lucrul 

individual, P-prelegeri) 

e-mail catedra.kinetoterapi@
gmail.com  

 

Total C S L/P LI 

150 20 20 - 110 

 

 

 

 

Nota de prezentare  

Disciplina de studii „Tehnici kinetoterapeutice în fitness” este Programul de 

studii este orientat spre pregătirea specialiştilor pentru domeniul fitness-industriei, 

organizării şi gestionări fitnessserviciilor şi este axat pe studierea unor cursuri generale 
şi specifice cu aplicaţii practice. 

Tehnici kinetoterapeutice în fitness ca disciplină fundamentală se studiază la 

specialitatea Tehnologii și managment în fitness, cod S 02 O.006 pe un număr de 150 
ore. Orele sunt repartizate în felul următor: contact direct 40 ore; lucru individual 110 

ore; 2 ore pe săptămână – prelegeri; 2 ore – practice. Studierea obiectului se finalizează 

cu examen. 

 

 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

Competenţe profesionale: 

 Identificarea şi definirea conceptelor şi teoriilor, proceselor şi metodelor 

fundamentale ale domeniului şi ariei de specializare. 

 Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul 
fitness-activităţii din perspectiva standardelor, criteriilor şi indicatorilor. 

 Însuşirea metodologiei de desfăşurare a cercetării ştiinţifice. 

 Interpretarea tehnologiilor informaţionale. 

 Estimarea problemelor cu care se confruntă managerul culturii fizice 

recreative în realizarea obiectivelor propuse, precum şi dezvoltarea capacităţii de 

organizare şi conducere. 

Competenţe transversale: 

 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în cadrul 

antrenamentului sportiv al turiştilor în corespundere cu tipul orientare practicat;  

mailto:decanatpef@gmail.com
http://www.usefs.md/
mailto:catedra.kinetoterapi@gmail.com
mailto:catedra.kinetoterapi@gmail.com


 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii în ceea ce priveşte secţiile şi cercurile de 

orientare sportivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 Cunoaşterea principiilor şi metodelor de bază a disciplinei Tehnici 

kinetoterapeutice în fitness;  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi noţiunilor proprii 

domeniului activităţilor motrice, precum şi a teoriilor interpretative a modelelor de 

abordare a acestora;  
 De a asimila conţinuturi ştiinţifice proprii teoriei şi practicii recuperării 

fizice. 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 
 Proiectarea conţinuturilor instruirii astfel, încât să dezvolte structuri 

operatorii, afective, motivaţionale, volitive, atitudinale; 

 Aplicarea metodologiei specifice recuperării sportivilor şi elevilor;  

 Abilitatea de rezolvare a problemelor/situațiilor concrete specifice 
procesului de reabilitare prin aplicarea principiilor şi metodelor de bază;  

 Abilitatea de aplicare a metodelor şi mijloacelor de instruire și evaluare 

adecvate particularităţilor de vârstă, nivelul de pregătire şi obiectivelor propuse. 

La nivel de integrare: 

 Capacitatea creativă și diversificată de selectare a mijloacelor, metodelor, 

sistemelor de acționare inovative în însușirea deprinderilor motrice, formarea 
priceperilor motrice și corecția dezvoltării fizice;  

 Capacitatea de a evalua și a selecta cele mai adecvate metode de evaluare 

analitică și globală a capacității psihice și motrice a individului;  

 Abilitatea de utilizare a celor mai adecvate principii și metode specifice 
domeniului reabilitare fizică în procesul de elaborare a diferitor tipuri de programe de 

recuperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

 

N/o 

 

Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare LI 

1 Introducere în cursul Fitnesului ca 

metodă de recuperare. Caracteristica 

generală a sistemelor din fitnes: 
Mijloacele şi metodele.  

12 2    2 8 

2 Aerobica ca metoda de recuperare în 

Kinetoterapie. Indicaţii şi 

contrindicaţii. 

14 2     2 10 

3 Antrenamentul CARDIO. 

Caracteristaca generală şi 

Particilarităţile aplicării a diferitor 

metode în Kinetoterapie. 

16 2     2 12 

4 Wellness – ca metodă de recuperare 

în Kinetoterapie: Caracteristica 

generală. Tehnici şi metode aplicării 
a exerciţiilor. Indicaţii şi 

contrindicaţii. 

12 2 2 8 

5 Ioga şi tipurile ei folosite în 

Kinetoterapie ca metoda de 
recuperare. Tehnici şi metodele. 

Indicaţii şi contrindicaţii. 

16 2 2 12 

6 “Zilnicul Sănătăţii şi Recuperării”- 

metodă de monitorizare procesului 
de recuperare a pacientului: 

completarea zilnicului, elaborarea 

programelor de recuperare şi 
complexelor de exerciţii. 

14 2 2 10 



7 Stretching ca metoda de recuperare 

bolnavilor. Indicaţii şi contrindicaţii. 

14 2 2 10 

8 Evaluarea intermediara I 14 2 2 10 

9 Nordic Walking - metodă recuperare 

pacientului complexă. 

Particularităţile aplicării.  

18 2 2 14 

10 Naturoterapy – ca metodă de 
recuperare. Particularităţi 

metodologice ale programelor, 

indicaţii şi contrindicaţii. 
Evaluarea finală  

  20 2 2 16 

 Total  150 20 20 110 

 

 

 

 

Strategii de 

predare & învăţare 

în cadrul 

cursului/modulului 

Prin utilizarea corectă a strategiilor didactice se va realiza eficient cunoaşterea 

diverselor aspecte ale recuperării medicale. Studenţii sînt motivaţi să se implice activ 

în realizarea obiectivelor, să-şi formeze deprinderi intelectuale, capacităţi cognitive, 
atitudini şi comportamente civice. 

În funcţie de obiectivele planificate, cadrele didactice pot utiliza atît strategii 

tradiţionale, cît şi moderne: expunerea, asaltul de idei, lectura ghidată, demonstraţia 
didactică, explicaţia, exerciţiul didactic, studiul de caz, descoperirea didactică, 

utilizarea surselor, cercetarea individuală, cercetarea de grup, agenda cu notiţe paralele, 

simularea, judecată in triadă, jocul de rol etc. 

 

 

 

 

 

Strategii de 

evaluare 

Evaluarea curriculară se aplică prin evaluarea: iniţială şi finală.  

1. Evaluarea iniţială se efectuează la începutul activităţilor de predare pentru 
a stabili gradul de pregătire a studenților pentru cursul preconizat, potenţialul de 

învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază prin conversaţie, cunoştinţele, 

abilităţile şi competenţele profesionale formate pe parcursul altor cursuri, pentru a şti 
dacă sunt apţi să se integreze cu şanse de reuşită în noul curs de instruire, pentru 

realizarea noilor obiective.  

2. Evaluarea finală se efectuează conform planului de studii prin examen, sub 

forma testării în scris. Testele de examinare conţin două subiecte care corespund celor 
trei nivele (cunoaştere, aplicare, integrare). Aprecierea se efectuează conform baremelor 

unice universitare, pentru subiectele propuse pentru examen. 

Aprecierea se efectuează conform baremelor unice universitare, pentru 
subiectele propuse pentru examen. 

 

Stabilirea notei 

finale (ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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11.Брет Контрерас Анатомия силовых упражнений с использованием в 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Metodici de diagnostic în fitness 

Titularul cursului Aftimiciuc Olga 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului S.02.O.007 Anul I 

Se

me

str

ul 

II 

Nr. credite 5 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
40 

Studiu 

individual 
110 

Total ore pe 

semestru 
150 

Regimul disciplinei 
(S – componenta de specialitate) 

S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  
LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

150 24 10 6 110 

Nota de prezentare 

Disciplina Metodici de diagnostic în fitness oferă o oportunitate pentru viitorul 

antrenor de a obține nu numai o înțelegere generală a relației dintre mental și fiziologic 
și, astfel, să-și extindă și să aprofundeze viziunea sa mondială, dar și să dobândească 

cunoștințe despre utilizarea abordărilor și metodelor moderne experimentale. 

Cunoștințele metodologice și teoretice dobândite în acest curs îi vor ajuta pe masterant 
să-și rezolve sarcinile practice, vor forma aptitudinile de organizare și desfășurare a 

cercetărilor experimentale. Scopul cursului este de a crea o perspectivă holistică asupra 

esenței proceselor psiho-fiziologice care apar ca urmare a activității musculare active a 

organismului, formarea cunoștințelor științifice ale fitness-antrenorilor, contribuind la 
îmbunătățirea profesionalismului lor în domeniul fitness-ului. 

Curriculum este axat pe obiective, care sunt în concordanță cu obiectivele și 

finalitățile planului de învățământ. Predarea cursului de masterat Metodici de 
diagnostic în fitness vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1. Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activităţii 

profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2. Însuşirea principiilor generale şi specifice ale manifestării şi dezvoltării 
psihofiziologice în condiţiile fitness-activităţilor. 

3.  Perfecţionarea priceperilor de a utiliza cunoştinţele teoretice şi practico-

metodice în activitatea ştiinţifică în domeniul culturii fizice recreative. 
Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Metodici de 

diagnostic în fitness. Particularitatea cursului actual constă argumentarea fitness-

activităţii ce presupune din poziţia sintezei doua domenii ştiinţifice: psihologie şi 
fiziologie. În legătura cu aceasta programa presupune şi obiective de referinţă:  
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- analiza psihofiziologică a fitness-activităţii; 

- diagnostica proceselor psihice şi stărilor psihofiziologice în procesul 

desfăşurării lecţiilor de fitness; 
- studierea particularităţilor personalităţii celor ce practică fitness-ul; 

- cercetarea colectivului practicanţilor fitness-ului; 

- elaborarea anchetei pentru desfăşurarea sondajului sociologic; 

- alegerea metodelor psihofiziodiagnostice pentru cercetarea ştiinţifică a fitness-
activităţii;   

- elaborarea blocului de testări pentru desfăşurarea diferitor direcţii ale 

psihofiziodiagnosticii în sistemul fitness-ului. 
Programa cursului specializat o constituie opt teme, care cuprind compartimente 

de bază ale ştiinţei psihofiziologice ce au orientarea profesională. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Dobândirea cunoștințelor despre esența proceselor psiho-fiziologice ale 

corpului în aspectul activității fizice. 
• Clasificarea și diagnosticarea diferitelor condiții psiho-fiziologice. 

• Organizația activităților de fitness pe baza cunoștințelor dobândite. 

• Formarea trăsăturilor de personalitate semnificative din punct de vedere 
profesional. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 
- utilizarea sistemului de categorii și metode necesare pentru rezolvarea 

sarcinilor tipice în diferite domenii ale activității profesionale; 

- stăpânirea de noi metode de cercetare, schimbarea profilului științific și a 

profilului științific și practic al activităților profesionale; 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

- abilitatea de a desfășura independent cercetarea psihodiagnostică în 

conformitate cu standardele etice, procesarea și analiza datelor obținute, inclusiv 
utilizarea tehnologiilor informaționale, interpretează rezultatele cercetării; 

- pregătirea pentru formularea de sarcini profesionale inovatoare în domeniul 

cercetării și activităților practice; 

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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască esența proceselor psiho-fiziologice ale corpului;  

 să cunoască caracteristicile apariției diferitelor stări psiho-fiziologice ca 

urmare a activității musculare active; 

 să cunoască bazele teoriei sistemelor funcționale; 

 să cunoască conceptele de bază și categoriile de diagnostice funcționale, ca 

una din domeniile de medicină sportivă; 

 să identifice principalele probleme care apar în procesul de diagnosticare 

funcțională și de a avea o idee despre modul de rezolvare a acestora.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să poată clasifica diferite stări psiho-fiziologice ale practicanților de fitness;  

 să aleagă cele mai eficiente mijloace și metode pentru diagnosticarea stărilor 

psiho-fiziologice;  

 să folosească concepte și categorii speciale de psihofiziologie în planificarea 
activităților de fitness. 

La nivel de integrare: 

 să aplice abilitățile de auto-organizare a examenelor psiho-fiziologice folosind 

diferite mijloace și metode;  

 să aplice abilități de auto-interpretare a rezultatelor și, pe baza acestora, 



planificarea unor activități fizice eficiente;  

 să utilizeze inovațiile; 

 să aplice metodele de utilizare a cunoștințelor dobândite în practica 

activităților lor profesionale. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total  Curs Seminare L/P LI 

1. Caracteristica psihofiziologică a 

fitness-activităţii  
15 2 1  12 

2. Sisteme funcţionale şi conducerea 

fitness-activităţii  
15 2 1  12 

3. Voinţa şi conducerea spontană a 

fitness-activităţii  
15 2 1  12 

4. Reglarea emoţională a activităţii 

practicanţilor fitness-ului 
15 2 1  12 

5. Capacitatea de muncă şi 

dependenţa ei de la influenţele 

stimulante  

15 2 1  12 

6. Stările psihofiziologice, 
determinate în procesul fitness-

activităţii 

15 2 1  12 

7. Psihofiziologia activităţii 
profesionale 

15 2 1  12 

8. Diagnostica proceselor psihice şi 

stărilor psihofiziologice în fitness 
45 10 3 6 26 

Total 150 24 10 6 110 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Tehnologiile diagnostice în domeniul culturii fizice sub aspertul psihologic și 

fiziologic vizează dezvoltarea potențialului intern, îmbunătățirea profesionalismului și a 
capacităților adaptive ale unei persoane. Acestea includ un complex de cunoștințe 

științifice naturale și umanitare, dobândesc o bază diagnosticii psihofiziologice. 

Dispune de tehnologii diagnostice datorită instalării interne a subiectului pentru 
dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 

ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 
inovatoare – prelegeri, conversații euristice, seminarii, lecții de laborator. La seminarii 

se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 
învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 

afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. La lecții de 

laborator se desfășoară modele de sondaje socilogice, se elaborează blocuri de teste 
psihologice și fiziologice. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

elaborarea, modelarea, proiectarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 
mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 

operativă, curentă, tematică şi totală.  
Evaluarea prealabilă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin lucrarea de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 
materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 

forma orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară pentru determinarea dinamicii procesului 



didactic, stimularea procesului de instruire din partea masterandului, contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea situaţiilor didactice.  
Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în forma de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 

Referințe 

bibliografice 

1. Allaport W.G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: Didactica şi 

Psihologica, 1981. 
2. Cosmovici A. Metode de investigare a personalităţii. Probleme 

fundamentale ale psihologiei. Bucureşti: Academie, 1980. 

3. Epuran M. Psihologia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Sport-Turism, 
1980. 

4. Epuran M. Psihologia sportului. Bucureşti: Stadion, 1985. 

5. Georgescu F. Cultura fizică – fenomen social. Oradea: Trionic, 1998. 
6. Horghidan V. Problematica psihomotricităţii. Bucureşti: Globus, 2000. 

7. Popa Gh. Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului. Timişoara: Orizonturi universitare, 1999. 

8. Şchiopu U., Verza C. Psihologia vârselor. Bucureşti: Dadactica şi 
pedagogica, 1997.  

9. Turcu A. Interdependenţa funcţională dintre gândire şi reprezentare. Cluj-

Napoca: Dacia, 1990. 
10. Zlate M., Zlate C. Cunoaşterea şi aprecierea grupelor sociale. Bucureşti: 

Politica, 1972. 

11. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: ПРАЙМ-
ЕВРОЗНАК, 2004. 560 с. 

12. Бобров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЭРСЭ, 

2001. 
13. Гогунов Е. Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и 

спорта. 2-е изд., дораб. М.: Издательский центр „Академия”, 2004. 224 с. 

14. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: Учеб. пособие 
для ст-тов физ.воспитания пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1980. 199 с. 

15. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2004. 512 с.   

16. Ильин Е.П. Психология спорта СПб.: Питер, 2008. 352 с. 

17. Каменская Е.Н. Социальная психология: Конспект лекций: Учебное 
пособие. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 192 с. 

18. Каменская Е.Н. Психология развития и возрастная психология: 

Конспект лекций. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 251 с. 
19. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте. М.: Физкультура и 

спорт, 1978. 224 с. 

20. Магун В.С. Оценки и самооценки в структуре индивидуальности. B: 
Психодиагностические методы в комплексном исследовании студентов. Л.: ЛГУ, 

1986. c. 195-209. 

21. Марищук В.Л. Психология спорта: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Минск: БГУФК, 2006. 147 с. 
22. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики 

психодиагностики в спорте. М.: Просвещение, 1990. 256 с. 

23. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в 
условиях стресса. СПб.: Сентябрь, 2001. 

24. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология: Учебное пособие. 



СПб.: Питер, 2008. 432 с. 

25. Николаев А.Н. Стресс: его преодоление и профилактика. СПб.: Знание, 

2005. 
26. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича. СПб.: Питер, 2008. 652 с. 

27. Психофизиология: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. 3-е 

изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2007. 464 с. 
28. Райгородский Д.Я. (ред.-сост.) Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: Издательский Дом „БАХРАХ-М”, 

2002. 672 с.   
29. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. 

СПб.: Речь, 2007. 365 с. 

30. Серова Л.К. Психология личности спортсмена [Текст]: Учебное 
пособие. М.: Советский спорт, 2007. 116 с.  

31. Торочек В.А. Современная психология труда: Учебное пособие. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 2008. 432 с. 

32. Юров И.А. Методы психодиагностики в физическом воспитании и 
спорте. Магадан: Пед. об-во, 1986. 24 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



       Universitatea de Stat                                                                                                         Facultatea Pedagogie 

   de Educație Fizică și Sport                                                                                                            tel.: 022 31-10-09                                                                               

                                                                                                                                      E-mail: decanatpef@gmail.com    

or. Chişinău, Republica Moldova  

str. A. Doga, nr. 22, MD – 2024  

           www.usefs.md   

         tel.: 022 49-40-81                                                                  

FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Fitness sport 

Titularul cursului Șipilova Svetlana 

Ciclul 
(M-master) 

M Codul cursului S.02.A.008 Anul I 
Semes

trul 
II 

Nr. credite 5 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
40 

Studiu 

individual 
110 Total ore pe semestru 150 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 
Total C S L/P LI 

150 20 20 - 110 

Nota de prezentare 

Disciplină Fitness sport reprezintă materialul de studiu sistem-de privire 
generală şi practic la fitness-probele sportive. Specialistul care conduce cursuri cu 

reprezentanți ai cluburilor de fitness trebuie să dețină o gamă completă de competențe 

necesare, bazate pe cunoașterea trăsăturilor morfofuncționale și a biochimiei corporale 
în repaus și în timpul exercițiilor fizice, bazele medicinei și controlului sportiv, 

biomecanica, metodele de cultură fizică și sport, precum și de a avea abilități de 

formare în disciplina care se învață. Conținutul ei prevede problemele formării 
activităţii profesionale a antrenorului de fitness.   

Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1. Formarea cunoştinţelor despre probele de fitness-sport în aspectul retrospectiv 

şi actual. 
2. Formarea competenţilor privind legităţile organizării şi desfăşurării 

concursurilor în sistemul fitness-ului. 

3. Contribuirea la formele priceperilor de pregătire sportivilor pentru 
concursurile de fitness. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Fitness sport, 

care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante autorealizarea potenţialului 

creativ pe calea spre culmele productivităţii şi profesionalismului în activitatea în 
domeniu. Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului curricular, obiectivele 

de referinţă sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt următoare: 

- perfecţionarea cunoştinţelor pe problemele fitness-ului general; 
- însuşirea bazelor teoretice ale probelor sportive de fitness;  

- elaborarea programelor de concurs pe diferite probe de fitness-sport; 

- studierea problemei activităţii de concurs a fitness-sportului; 
- cunoaşterea cu regulamentele de concurs ale probelor de fitness-sport;  
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- participarea în arbitraj la concursuri a diferitor probelor de fitness-sport; 

- participarea în organizarea şi desfăşurarea concursurilor de fitness-sport; 

- elaborarea regulamentelor de concurs; 
- formarea dării de seamă despre desfăşurarea concursului. 

Programa cursului actual o constituie patru teme, care cuprind compartimente de 

bază ale teoriei şi metodicii fitness-sportului şi presupune studierea disciplinei la 

direcţiile următoare: 
- aspectele teoretice şi fiziologice ale fitness-sportului; 

- sport aerobic; 

- fitness-aerobica (clasică, step, probele de dans); 
- probele de forţă a fitness-sportului; 

- probele de masă a fitness-sportului. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

1.  Formarea cunoştinţelor despre probele sportive ale fitness-ului. 

2. Formarea competenţilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor în 
sistemul fitness-ului. 

3. Însuşirea priceperilor profesionale orientate spre pregătirea sportivilor pentru 

concursurile de fitness. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• studierea și consolidarea competențelor profesionale ale unui antrenor; 
• dobândirea de abilități practice de comunicare; 

• dobândirea competențelor în organizarea și furnizarea de servicii sportive și 

de sănătate; 

• stăpânirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru a oferi și primi 
feedback; 

• dobândirea cunoștințelor în domeniul competențelor profesionale, ținând 

seama de cerințele privind identitatea antrenorului; 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• competența profesională a antrenorului: autoritatea mentorului, abilitățile de 

coaching, cultura comunicării, conceptul creativ personal, modelele de creativitate; 

• stăpânirea abilităților de competență comunicativă: comunicare eficientă în 

procesul de prestare a serviciilor sportive și de sănătate; 

• stăpânirea metodelor de convingere și motivație a studenților; 

• capacitatea de a evalua, de a determina factorii, care influențează 

aptitudinea fizică și sănătatea; 

• capacitatea de a evidenția caracteristicile socio-psihologice ale celor 

implicați; 

• capacitatea de a găsi mijloacele, metodele și condițiile de pregătire sportivă 
și de agrement și aplicarea lor;   

• capacitatea de a învăța cum să planifice și să programeze o antrenament de 

fitness sportiv, să facă planuri individuale de instruire pentru diverși participanți la 
procesul sportiv, ținând cont de caracteristicile lor individuale, folosind feedback; 

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

• stăpânirea calităților pedagogice profesionale necesare desfășurării 
antrenamentului de fitness sportiv; 

• stăpânire abilităților de prezentare; 

• stăpânirea abilităților de comunicare eficientă în lucrul cu atleții de fitness; 

• stăpânește abilitățile de a oferi și primi feedback în procesul de furnizare a 

serviciilor de fitness sportive. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale fitness-ului sportiv ca științei, principalele 

sale probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine 
creativă;  

 să aibă o idee despre tehnologiile educaționale moderne, conținutul și 

orientarea sportivă a formării specialiștilor în domeniul fitness-ului; 



 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 
potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să percepe experiența pedagogică ca rezultat al autorealizării potențialului 

creativ al antrenorului;   

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 
creativ. 

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de determinare a nivelului de profesionalism al fitness 

antrenorului;  

 să aplice abilitățile sale pedagogice;  

 să aplice abordarea creativă a activității profesionale;  

 să utilizeze inovațiile; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 
potențialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 
Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs 
Semina

re 
L/I 

1. Introducere în curs Fitness sport 10 1 1 8 

2. Aspectele teoretice şi fiziologice ale fitness-
sportului 

10 1 1 8 

3. Aspectele teoretice şi particularităţile 

antrenamentului sportiv în fitness 
46 8 8 30 

4. Clasificarea şi caracteristica probelor fitness-
sportului 

84 10 10 64 

Total 150 20 20 110 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Disciplina Fitness sport vizează dezvoltarea potențialului intern, îmbunătățirea 

profesionalismului și a capacităților adaptive ale masterandului. Acestea includ un 

complex de cunoștințe științifice naturale și umanitare, dobândesc o bază a sportului de 
fitness. 

Dispune de tehnologii sportive datorită instalării interne a subiectului pentru 

dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 
ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață și dezvoltare profesională. 

Lecțiile de Fitness sport se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale 

tradiționale și inovatoare – prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. 

La seminarii se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: 
prezentări ale studenților despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura 

suplimentară; diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei 

situații de învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; 
jocuri de afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 
modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului depinde 
de eficacitatea mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

profesional-pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica 

evaluarea prealabilă, operativă, curentă, tematică şi totală.  
Evaluarea prealabilă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

a cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor practico-metodice profesionale, 

analizei dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi realizează prin lucrarea de 
control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice şi 

priceperi practice în forma orală şi de proiectare a sarcinilor practice.  



Evaluarea curentă se desfăşoară pentru determinarea dinamicii procesului 

didactic, stimularea procesului de instruire din partea masterandului, contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 
prin jocurile didactice, formate în proiectarea şi modelarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe, desfăşurate practic atât individual, cât şi pe grupe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în forma de prezentare 
portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Fitness-ul de reabilitare 

Titularul cursului Aftimiciuc Olga 

Ciclul 
(M-master) 

M Codul cursului S.02.A.009 Anul I 
Semes

trul 
II 

Nr. credite 5 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
40 

Studiu 

individual 
110 Total ore pe semestru 150 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 
Total C S L/P LI 

150 20 20 - 110 

Nota de prezentare 

Disciplina Fitness-ul de reabilitare oferă o oportunitate pentru viitorul antrenor 
de a obține nu numai o înțelegere generală a posibilităților fitness-ului și, astfel, să-și 

extindă și să aprofundeze viziunea sa mondială, dar și să dobândească cunoștințe despre 

utilizarea abordărilor și metodelor moderne experimentale. Cunoștințele metodologice 
și teoretice dobândite în acest curs îi vor ajuta pe masterant să-și rezolve sarcinile 

practice, vor forma aptitudinile de organizare și desfășurare a cercetărilor 

experimentale. 
Conceptul de bază al Fitness-ului de reabilitare este de a crea o perspectivă 

holistică asupra esenței proceselor de reabilitare care apar ca urmare a activității 

musculare active a organismului, formarea cunoștințelor științifice ale fitness-

antrenorilor, contribuind la îmbunătățirea profesionalismului lor în domeniul fitness-
ului în aspectul de reabilitare fizică.   

Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1. Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activităţii 
profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2. Însuşirea principiilor generale şi specifice ale manifestării şi dezvoltării de 

reabilitare în condiţiile fitness-activităţilor. 

3. Perfecţionarea priceperilor de a utiliza cunoştinţele teoretice şi practico-
metodice în activitatea ştiinţifică în domeniul fitness-ului. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Fitness-ul de 

reabilitare, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante autorealizarea 
potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi profesionalismului în 

activitatea în domeniu. Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului curricular, 

obiectivele de referinţă sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt următoare: 

 analiza fitness-activităţii în aspectul de reabilitare; 

mailto:decanatpef@gmail.com
http://www.usefs.md/
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 diagnostica funcțională a proceselor fizice şi stărilor psihofizice în procesul 
desfăşurării lecţiilor de fitness; 

 studierea problemelor aparatului locomotor fără intervenție chirurgicală, prin 

metoda reabilitării active.; 

 cercetarea tehnologiilor de reabilitare ale fitness-ului; 

 elaborarea unui program funcțional, de corecție și de reabilitare ale fitness 

antrenamentului; 

 alegerea metodelor de reabilitare pentru cercetarea ştiinţifică a fitness-
activităţii;   

 elaborarea blocului de teste în sistemul fitness-ului de reabilitare. 

Programa cursului specializat o constituie opt teme, care cuprind compartimente 

de bază ale ştiinţei de reabilitare ce au orientarea profesională. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Dobândirea cunoștințelor despre esența proceselor funcționale ale 
practicantului de fitness în aspectul activității fizice. 

• Clasificarea și diagnosticarea diferitelor stării organismului în general și 

aparatului locomotor, în particular. 
• Organizația activităților de fitness de reabilitare pe baza cunoștințelor 

dobândite. 

•Formarea trăsăturilor de personalitate semnificative din punct de vedere 

profesional. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

- utilizarea sistemului de categorii și metode necesare pentru rezolvarea 
sarcinilor tipice în diferite domenii ale activității profesionale; 

- stăpânirea de noi metode de cercetare, schimbarea profilului științific și a 

profilului științific și practic al activităților profesionale; 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

- abilitatea de a desfășura independent cercetarea de reabilitare în conformitate 

cu standardele etice, procesarea și analiza datelor obținute, inclusiv utilizarea 

tehnologiilor informaționale, interpretează rezultatele cercetării; 
- pregătirea pentru formularea de sarcini profesionale inovatoare în domeniul 

cercetării și activităților de reabilitare practice; 

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.  

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască esența proceselor funcționale ale practicantului de fitness;  

 să cunoască caracteristicile apariției diferitelor stări funcționale-fizice ca 

urmare a activității musculare active; 

 să cunoască bazele teoriei sistemelor funcționale-fizice; 

 să cunoască conceptele de bază și categoriile de diagnostice funcționale-fizice, 

ca una din domeniul culturii fizice de reabilitare;   

  să identifice principalele probleme care apar în procesul diagnostic de 
reabilitare și de a avea o idee despre modul de rezolvare a acestora. 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să poată clasifica diferite stări organismului în general și aparatului locomotor 

ale practicanților de fitness; 

 să poată selecționa cele mai eficiente mijloace și metode pentru diagnosticarea 
stărilor funcționale-fizice ale organismului; 

 să folosească concepte și categorii speciale de reabilitare în planificarea 

activităților de fitness.  

La nivel de integrare: 



 să aplice abilitățile de autoorganizare a examenelor de reabilitare folosind 
diferite mijloace și metode;  

 să aplice abilități de autointerpretare a rezultatelor și, pe baza acestora, 

planificarea unor activități de reabilitare eficiente;   

 să aplice metodele de utilizare a cunoștințelor dobândite în practica 

activităților lor profesionale;  

 să utilizeze inovațiile în fitness-ul de reabilitare; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare și realizarea de sine. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 
Conținuturile unității de curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs 
Semina

re 
L/I 

1. 
Reabilitarea fizică: noțiunea, domenii de 

utilizare, conținutul  
16 2 2 12 

2. 
Perioade de reabilitare și de îmbunătățire a 
sănătății umane  

16 2 2 12 

3. 
Prevederi conceptuale de bază în domeniul 

fitness-ului de reabilitare  
16 2 2 12 

4. Utilizarea trenajoarelor în fitness-reabilitare 16 2  2 12 

5. 
Fitness programe utilizate în sistemul de 

reabilitare fizică a diferitor boli  
26 4 4 18 

6. 
Însemnătatea auto-controlului în timpul 

lecțiilor de fitness de reabilitare.  
16 2 2 12 

7. 

Antrenamentul de reabilitare: concepte și 

abordări de bază pentru restabilirea 

funcționalității corpului uman  

16 2 2 12 

8. 

Principii de bază și componente ale 

antrenamentului de reabilitare (tehnici de 

respirație, poziții inițiale, exerciții corective)  

28 4 4 20 

Total 150 20 20 110 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Tehnologiile de reabilitare în domeniul culturii fizice vizează dezvoltarea 
potențialului intern, îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților adaptive ale 

unei persoane. Acestea includ un complex de cunoștințe științifice naturale și 

umanitare, dobândesc o bază diagnosticii de reabilitare. 

Cursul Fitness-ul de reabilitare dispune de tehnologii de reabilitare datorită 
instalării interne a subiectului pentru dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul 

tehnologizării sunt zonele personale ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, 

dezvoltarea profesională.   
Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 

inovatoare – prelegeri, conversații euristice, seminarii, lecții de laborator. La seminarii 

se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 
diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 

învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; atestare; bliț-

teste conceptuale și terminologice; controlul de test.  
Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, elaborarea, 

proiectarea, problematizarea. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-
pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 

operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea prealabilă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 
al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin lucrarea de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 



materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 

forma orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară pentru determinarea dinamicii procesului 
didactic, stimularea procesului de instruire din partea masterandului, contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 
complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în forma de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Activitatea economică a fitness-clubului 

Titularul cursului Craijdan Olga 

Ciclul 
(M-master) 

M Codul cursului S.02.O.010 Anul I 
Semes

trul 
II 

Nr. credite 5 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
40 

Studiu 

individual 
110 

Total ore pe 

semestru 
150 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 
Total C S L/P LI 

150 20 16 4 110 

Nota de prezentare 

Disciplină Activitatea economică a fitness-clubului se bazează pe cunoștințele 
de intrare, abilitățile și competențele masteranzilor, obținute de ei în procesul de 

mastering o serie de discipline generale educaționale și profesionale generale: 

Management, Marketing, Psihologia socială, Sociologia. Conținutul ei prevede 
problemele formării activităţii profesionale a managerului de fitness.   

Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1.Formarea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale economice, care 
se referă la pregătirea profesională a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2.Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul 

managerial sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii şi tehnicii economice. 

3.Însuşirea priceperilor profesionale economice orientate spre proiectarea, 
organizarea şi modelarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii profesionale în 

fitness. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Activitatea 
economică a fitness-clubului, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante 

autorealizarea potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi 

profesionalismului în activitatea în domeniu. În legătura cu aceasta programa 

presupune şi obiective de referinţă: 
- analiza fitness-activităţii din poziţia economiei; 

- însuşirea calităţilor manageriale a personalităţii fitness-antrenorului; 

- studierea particularităţilor activităţii profesionale economce a fitness-
antrenorului/managerului; 

- formarea procesului de autoperfecţionare a fitness-antrenorului/managerului; 

- cercetarea procesului managerial în sistemul fitness-ului; 
- însuşirea tehnologiei a realizării acţiunilor economice; 

mailto:decanatpef@gmail.com
http://www.usefs.md/
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- formarea potenţialului creativ fitness-antrenorului/managerului;   

- educarea culturii profesionale a fitness-antrenorului/managerului. 

Programa cursului specializat o constituie zece teme, care cuprind 
compartimente de bază ale ştiinţei economice cu orientarea la activitatea profesională 

fitness-antrenorului/managerului. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activităţii 

profesionale economice a specialistului în domeniul fitness-ului.  
 Asimilarea principiilor de bază, care asigură procesul activităţii economice a 

fitness clubului sub aspectul cunoştinţelor teoretice, competențelor tehnologice şi 

tehnice. 
 Însuşirea priceperilor profesionale economice orientate spre proiectarea, 

organizarea şi modelarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii profesionale în 

fitness. 

Competenţe specifice: 
a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 cunoaşterea definirii fitness-ului ca o ramură a economiei și business-ului; 

 analiza produsului industriei Cultura fizică și sport; 
 organizarea şi desfăşurarea finanțării a activității fitness clubului; 

 cunoaşterea resurselor de munca Cultura fizică și sport; 

 sistematizarea salariului și bonusurile stimulatoare; 
 planificarea afacerii, ca parte a clubului de fitness; 

 cunoaşterea protecției sociol-economice a intereselor în afaceri de fitness;  

b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 sistematizarea şi generalizarea mijloacelor fixe ale fitness clubului și 
utilizarea lor eficientă;  

 înțelegerea naturii și conținutul economiei și afacerilor în fitness; 

 asimilarea aptitudinilor necesare pentru a evalua eficiența economică a 
clubului de fitness; 

 posedarea abilităților de dezvoltare a unui plan de afaceri; 

 însușirea a capabilității de a calcula prețul serviciilor de fitness și de 

recreere; 
 înțelegerea insemnății a protecției sociale și economice a intereselor în sala 

de fitness și afaceri în fitness. 

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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale economiei ca științei, principalele sale 

probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine creativă;  

 să aibă o idee despre relațiile economice în domeniul de fitness și orientarea 

lor la formarea specialistului în domeniul culturii fizice; 

 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 
potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să percepe experiența managerială ca rezultat al autorealizării potențialului 

creativ al profesorului/managerului;   

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 
creativ. 

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de determinare a nivelului de profesionalism al fitness 

managerului;  



 să aplice abilitățile sale manageriale;  

 să aplice abordarea creativă a activității profesionale;  

 să utilizeze inovațiile; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 
potențialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Ore contact direct 

 

Total  Curs Seminare L/P L/I 

1. Economie: esență, niveluri de bază, 

sistemul economic și funcțiile 

principale 

12 1 1  10 

2. Conexiunea dintre cultură fizică și 

economia societății 
12 1 1  10 

3. Economia culturii fizice   14 2 2  10 

4. Industria fitness-ului 14 2 2  10 

5. Întreprinderile de prestare a 

serviciilor de fitness 
14 2 2  10 

6. Bazele economice ale fitness clubului 18 2 2 2 12 

7. Formele organizatore juridice ale 
cluburilor de fitness 

14 2 2  10 

8. Planificarea business-ului în industria 

de fitness 
13 2 1  10 

9. Business plan în industria de fitness 24 4 2 2 16 

10. Remunerarea muncii în industria 

fitness-ului 
15 2 1  12 

Total 150 20 16 4 110 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului  

Disciplina Disciplină Activitatea economică a fitness-clubului vizează dezvoltarea 

potențialului intern, îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților de aplicare a 
cunoștințelor economice ale masterandului. Acestea includ un complex de cunoștințe 

științifice naturale și umanitare, dobândesc o bază economică. 

Dispune de tehnologii economice datorită instalării interne a subiectului pentru 

dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 
ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și inovatoare – 

prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. La seminarii se folosesc 
diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 
învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 

afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 
modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesionale 

manageriale. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea 
prealabilă, operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare al 

cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului economic, şi se realizează prin probă de 
evaluare/lucrare de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării materialului 

de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în formă orală 
şi de proiectare a sarcinilor tematice.  



Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 
prin proiectarea situaţiilor economice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Tehnologii recreative în fitness 

Titularul cursului Aftimiciuc Olga 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului S.03.A.012 Anul II 

Semes

trul 
III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 

Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 20 10 30 120 

Nota de prezentare 

Discilina Tehnologii recreaive în fitness conţine materiale didactice privind 
bazele teoretice şi metodologia desfaşurării lecţiilor de cultură fizică recreativă de 

fortificare a lecţiilor de fitness. Tematica prelegerilor este dedicată formării 

masteranzilor universităţilor de educaţie fizică şi sport, a cunoştinţelor şi competenţelor 

profesionale ale antrenorului de fitness, fiind elaborată în baza programei ce 
corespunde standardului de stat, aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova.  

Cursul actual dezvăluiază conţinutul de bază al culturii fizice recreative de 
fortificare, care include teoria antrenamentului de fortificare, metodologia cercetării şi 

controlului în sistemul fitness-lecţiilor, metodica şi desfăşurarea antrenamentelor 

recreative de fortificare cu contingent diferit al practicanţilor, problemele modului 
sănătos de viaţă. În cadrul lecțiilor sunt prezentate și caracterizate probele de fitness 

aerobice și de forță. Sunt expuse particularităţile psihologo-pedagogice ale activităţii 

profesionale şi ale personalităţii specialistului de fitness. 

În legătura cu cele expuse mai sus, predarea cursului de masterat Tehnologii 
recreaive în fitness vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1. Formarea competenţilor cu privire la legităţile fundamentale ale culturii fizice 

recreative, ce se referă la activitatea profesională a specialistului în domeniul fitness-
ului. 

2. Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul de 

fitness-antrenament sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologiei pedagogice şi 

tehnicii instructive. 
3. Formarea priceperilor şi deprinderilor profesionale, orientate spre proiectarea, 

organizarea şi desfăşurarea lecţiei de fitness-antrenament. 

mailto:decanatpef@gmail.com
http://www.usefs.md/
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Pregătirea profesional-pedagogică a masteranzilor în cadrul studiului post 

universitar se presupune atât în timpul orelor de curs, cât şi prin lucrul individual. 

Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului curricular, obiective de referinţă 
sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt următoare: 

- aprofundarea cunoştinţelor referitoare la teoria şi metodica fitness-ului general, 

fitness-aerobicii, fitness-ului de forţă; 

- lărgirea cunoştinţelor medico-biologice ţinând cont de particularităţile de 
vârstă a practicanţilor, posibilităţile anatomo-fiziologice ale organismului lor pentru 

executarea diferitor tipuri de exerciţii cu contul volumului şi intensităţii încărcării; 

- prelungirea procesului de formare a priceperilor şi deprinderilor de elaborare a 
fitness-programelor în conformitate cu vârsta, sexul şi pregătirea fizică practicanţilor; 

- perfecţionarea priceperilor pedagogice de a organiza şi a desfăşura fitness-

antrenamente cu un contingent diferit: copii, adolescenţi, femei, oamenii în vârstă; 
- consolidarea deprinderilor profesional-pedagogice ce ţin de sistemul lucrului 

independent; 

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale, gândirii logice, independenţei şi 

creativităţii; 
- utilizarea diverselor tehnici de instruire în lucrul pedagogic ş.a. 

Programa cursului actual o constituie trei teme, ce cuprind compartimente de 

bază ale ştiinţei teoriei şi metodicii a culturii fizice recreative cu orientarea la 
activitatea profesională a fitness-antrenorului. 

Procesul instructiv-educativ al cursului se realizează în cadrul lecţiilor teoretice, 

seminarelor, lecţiilor de laborator, unde este prevăzură activitatea metodico-instructivă 

cu direcţia spre studierea literaturii recomandate a problemelor temelor prezentate, 
precum şi lucrul individual, a temelor ce n-au întrat în materia didactică a lecţiilor 

teoretice şi seminarelor. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Dobândirea cunoștințelor despre esența diferitor probe de fitness pentru 
organismul uman. 

• Clasificarea și caracteristicile diferitelor tipuri de fitness lecții. 

• Organizația activităților de fitness pe baza cunoștințelor dobândite. 

• Formarea trăsăturilor de personalitate semnificative din punct de vedere 
profesional. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 
- utilizarea sistemului de categorii și metode necesare pentru rezolvarea 

sarcinilor tipice în diferite domenii ale activității profesionale; 

- stăpânirea de noi metode de cercetare, schimbarea profilului științific și a 
profilului științific și practic al activităților profesionale; 

b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

- abilitatea de a desfășura independent cercetarea psihofizică în conformitate cu 

standardele etice și etice, procesarea și analiza datelor obținute, inclusiv utilizarea 
tehnologiilor informaționale, interpretează rezultatele cercetării; 

- pregătirea pentru formularea de sarcini profesionale inovatoare în domeniul 

cercetării și activităților practice; 
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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să înțeleagă însemnătatea culturii fizice recreative în viața umană 

contemporană; 

 să cunoască particularităţile anatomo-fiziologice activităţii musculare: tipuri şi 

structura muşchilor, masa musculară, coordonarea inter şi întramusculară;  



 să cunoască fazele şi conţinutul procesului al treningului personal;  

 să cunoască principiile fitness-antrenamentului;  

 să cunoască formele organizării fitness antrenamentului de aerobică și de forţă 
în sistemul culturii fizice recreative. 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să poată elabora programe pentru diferite categorii de fitness practicanți;  

 să poată selecționa celor mai eficiente mijloace și metode pentru desfășurarea 

fitness antrenamentelor;   

 să folosească concepte și categorii speciale de fitness în planificarea 

activităților de fitness.  

La nivel de integrare: 

 să aplice abilitățile de autoorganizare a lecțiilor de fitness antrenament 

folosind diferite mijloace și metode;   

 să aplice abilități de autointerpretare a rezultatelor de antrenament și, pe baza 

acestora, planificarea unor activități fizice eficiente;    

 să aplice metodele de utilizare a cunoștințelor dobândite în practica 

activităților lor profesionale;  

 să utilizeze inovațiile în fitness-ul de reabilitare. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. 
Bazele tehnologice fitness-
ului/culturii fizice recreative 

44 4 2 8 30 

2. 
Bazele tehnologice fitness-

aerobicii 
76 10 4 12 50 

3. 
Bazele tehnologice fitness-ului de 
forţă 

60 6 4 10 40 

Total 180 20 10 30 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

La momentul actual există o nevoie în faţă de creștere anumărului de specialişti 

calificaţi în domeniul biologiei, psihologiei, igienei, metodicii de educaţie fizică, ce 
deţin un întreg arsenal al abilităţilor de organizare şi conducere a activităţilor de cultură 

fizică de fortificare cu contingentul diferit. În soluţionarea acestei probleme cel mai 

important aspect este nevoia unei persoane care să fie specialist-profesionist în 
domeniul culturii fizice de fortificare, cu alte cuvinte, în fitness. 

Specialistul în fitness trebuie să fie pregătit multilateral pregătit pentru 

activitatea profesional-pedagogică creativă, cu lucrul de cultură fizică de fortificare, 

munca de agitaţie şi propagandistică cu contingent diferit al practicanţilor, trebuie să 
posede cunoştinţe de bază ale ştiinţelor sociale, umane, psihologice şi pedagogice, 

biologice şi medicale. Adică, activităţile profesionale ale specialistului în domeniul 

culturii fizice de fortificare este atingerea şi menţinerea unui nivel înalt de condiţie 
fizică a reprezentanţilor de diferite grupuri sociale şi categorii de vârstă prin 

organizarea şi efectuarea unei serii de măsuri cuprinzătoare pentru promovarea unui 

mod sănătos de viaţă.  
Discilina Tehnologii recreaive în fitness reprezintă un material de prelegeri 

orientat spre direcţia culturii fizice recreative de fortificare – fitness-ului general, unde 

sunt expuse bazele teoretice şi metodice. Conţinutul prelegerilor presupune formarea la 

masteranzii din instituţiile de învăţământ superior în domeniul culturii fizice şi 
sportului, a cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale necesare 

antrenorului/instructorului de fitness. În curs este descris conţinutul de bază al temelor 

Teoria şi metodologia fitness-ului, Teoria și metodica fitness aerobicii, Teoria și 
metodica fitness-ului de forță în conformitate cu structura disciplinelor planului de 

învăţământ pentru pregătirea specialistului de fitness/culturii fizice recreative de 

fortificare. 

Astfel, realizarea procesului de instruire al cursului dat presupune folosirea 
următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, demonstrarea, modelarea, 



problematizarea, jocurile didactice, practica instructivă. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea 

prealabilă, operativă, curentă, tematică şi totală.  
Evaluarea prealabilă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor practico-metodice profesionale, 

analizei dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin lucrarea de 
control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice şi 
priceperilor practice în forma orală şi de proiectare a sarcinilor practice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară pentru determinarea dinamicii procesului 

didactic, stimularea procesului de instruire din partea masterandului, contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 
prin jocurile didactice, formate în proiectarea şi modelarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe, desfăşurate practic atât individual, cât şi pe grupe.  
Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în forma de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Metodologia fitness-antrenamentului 

Titularul cursului Șipilova Svetlana 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului F.03.O.013 Anul II 
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III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
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Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 30 16 14 120 

Nota de prezentare 

Disciplina Metodologia fitness-antrenamentului reprezintă materialul de studiu 

sistem-de privire generală şi practic la probele de fitness. În centrul întregii varietăți de 

metode de antrenament este metoda de execuție repetată. În funcție de sarcinile, 
mijloacele și condițiile externe, precum și de caracteristicile individuale ale studenților, 

soiurile principalei metode includ diversele sale replicări, natura implementării, 

nivelurile cantitative și calitative. Principalele metode de formare: uniformă, interval, 
variabilă, de tempo, la „eșec”, de control, în continuu, simultan, joc, integral. Scopul 

cursului Metodologia fitness-antrenamentului este perfecţionarea cunoştinţelor 

teoretice şi priceperilor practice în cadrul specializării „Cultura fizică recreativă”, 

precum şi căpătarea cunoştinţelor şi priceperilor de bază în diverse probe a fitness-ului. 
Curriculum este axat pe obiective, care sunt în concordanță cu obiectivele și 

finalitățile planului de învățământ. Predarea cursului de masterat Metodologia fitness-

antrenamentului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 
1.  Formarea ideilor ştiinţifice despre însemnătatea şi necesitatea lecţiilor de 

fitness pentru diferite categoriile ale populaţiei. 

2. Educarea calităţilor pedagogice, priceperilor de improvizare în elaborarea 

programelor şi ideilor estetico-muzicale, contribuite pentru folosirea corectă 
acompaniamentului muzical. 

3.  Însuşirea deprinderilor stabile ale desfăşurarea fitness-antrenamentului. 

Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Metodologia 
fitness-antrenamentului. Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului 

curricular, obiectivele de referinţă sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt 

următoare: 
- perfecţionarea cunoştinţelor pe problemele fitness-ului general; 
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- însuşirea bazelor teoretice ale probelor de fitness;  

- elaborarea programelor pentru diferite probe de fitness; 

- studierea problemei activităţii de fortificare a fitnessului; 
- cunoaşterea planificării antrenamentelor la probele de fitness;  

- elaborarea încărcăturii fizice în diferite programe de fitness; 

- cunoaşterea principiilor antrenamentului recreativ în sistemul fitnessului; 

- elaborarea programelor fitness-treningului individuale, conform pregătirii 
fizice, stării sănătăţii şi vârstei practicanţilor; 

- formarea potenţialului creativ al fitness-antrenorului. 

Programa cursului actual o constituie opt teme, care cuprind compartimente de 
bază ale teoriei şi metodicii fitnessului şi presupune studierea disciplinei în diverse 

direcţii de antrenament de fortificare. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Formarea ideilor ştiinţifice despre însemnătatea şi necesitatea lecţiilor de 

fitness pentru diferite categoriile ale populaţiei. 
• Perfecţionarea calităţilor pedagogice, priceperilor de improvizare în 

elaborarea programelor şi ideilor estetico-muzicale. 

• Însuşirea deprinderilor profesionale specifice ale desfăşurarea fitness-
antrenamentului. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 acumularea de noi cunoștințe despre scopurile și obiectivele 
antrenamentului de fitness, precum și mijloacele de realizare a acestora; 

 cunoștințe despre starea subiecților de interacțiune pedagogică în diferite 

stadii de rezolvare a obiectivelor pedagogice; 

 cunoașterea caracteristicilor psihologice ale celor ce fac fitness antrenament; 

 capacitatea de a extrage noi cunoștințe din studiul propriu al activității 

profesionale; 

 transformarea activității profesionale pe baza cunoașterii unor noi informații 

educaționale, metodice și științifice; 

 studiul tendințelor în dezvoltarea practicii a fitness antrenamentului; 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 determinarea direcțiilor de corecție a funcționării sistemului de fitness; 

 abilitatea de a efectua diferite tipuri de planificare; 

 alegerea mijloacelor, formelor și metodelor de influență pedagogică în 

cadrul claselor de fitness; 

 posesia construcției compoziționale și verificarea experimentală ulterioară a 

procesului de formare în domeniul fitness; 
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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale metodologiei fitness-antrenamentului, 

principalele sale probleme și obiective, componente ale fitness antrenamentului și 
realizarea lui din aspectul creativ;  

 să aibă o idee despre tehnologiile educaționale moderne, conținutul și 

orientarea metodologică a formării specialiștilor în domeniul culturii fizice; 

 să-și dezvolte capacitățile de autodezvoltare, autorealizarea utilizării 

potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să perceapă experiența pedagogică ca rezultat al auto-realizării potențialului 

creativ al antrenorului;  



 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 
creativ. 

La nivel de integrare: 

 să aplice metodele de determinare a nivelului de profesionalism al 

antrenorului;  

 să aplice abilitățile pedagogice formate;  

 să aplice o abordare creativă a activității profesionale; 

 să utilizeze inovațiile în desfășurarea fitness antrenamentului; 

  să dezvoltă capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 
potenţialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. Bazele metodologice ale culturii 
fizice 

20 4 2  14 

2. Metodologia culturii fizice 

recreative 
20 4 2  14 

3. Influenţa pedagogică asupra celor 
ce practică cultura fizică 

recreativă.  

15 2 1  12 

4. Principiile metodice a lecţiilor cu 

direcţia fortificator de dezvoltare 
13 2 1  10 

5. Bazele metodice ale alcătuirii 

lecţiilor de fortificare 
22 4 2 2 14 

6. Sisteme şi metode culturii fizice 

recreative 
24 4 2 2 16 

7. Particularităţile metodicii de 

desfăşurare a lecţiilor recreative 

cu copii şi persoane de vârstă 
tînără 

28 4 2 4 18 

8. Particularităţile metodicii de 

desfăşurare a lecţiilor recreative 

cu persoane de vârstă matură, de 
vârstă înaintată şi cu femei 

grăvide 

28 6 4 6 22 

Total 180 30 16 14 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Tehnologiile acmeologice vizează dezvoltarea potențialului intern, 

îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților adaptive ale unei persoane. Acestea 
includ un complex de cunoștințe științifice naturale și umanitare, dobândesc o bază 

acmeologică. 

Dispune de tehnologii metodologice datorită instalării interne a subiectului 
pentru dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele 

personale ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 

inovatoare – prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. La seminarii 
se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 
învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 

afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 
următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

elaborarea, proiectarea, modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 



operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 
dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin probă de 

evaluare/lucrare de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 
formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 
determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 
complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Managementul fitness-clubului 

Titularul cursului Craijdan Olga 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului S.03.O.014 Anul II 

Sem

estru

l 

III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 

Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 30 24 6 120 

Nota de prezentare 

Managementul fitness-clubului este disciplina de studiu universitar, face parte 

din ciclul profesional de formare de bază. Importanța ei se datorează cunoștințelor 

fundamentale obținute în procesul de mastering, ca abilitatea de a stăpâni în mod 
adecvat metodele de organizare și de conducere ca disciplină de a organiza diferite căi 

și forme de interacțiuni productive și de învățământ holistic superior în domeniul 

culturii fizice. 
Această disciplină academică se bazează pe cunoștințele de intrare, abilitățile și 

competențele masteranzilor, obținute de ei în procesul de mastering o serie de 

discipline generale educaționale și profesionale generale: Management, Marketing, 

Econimie, Psihologia socială, Sociologia. Disciplina actuală reprezintă cunoștințele 
despre nivelurile de bază și forme ale organizării și conducerii clubului de fitness, 

participanții principali în industria de fitness, principiile generale și serviciile de 

finansare a cluburilor de fitness ș.a.  
Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1.Formarea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale ale activității 

manageriale, care se referă la pregătirea profesională a specialistului în domeniul 

fitness-ului. 
2.Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul 

managerial sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii şi tehnicii manageriale. 

3.Însuşirea priceperilor profesionale manageriale orientate spre proiectarea, 
organizarea şi modelarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii profesionale în 

fitness. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei 
Managementul fitness-clubului, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante 
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autorealizarea potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi 

profesionalismului în activitatea în domeniu. În legătura cu aceasta programa 

presupune şi obiective de referinţă:  
- analiza fitness-activităţii din poziţia mangerială; 

- însuşirea calităţilor manageriale a personalităţii antrenorului-managerului de 

fitness; 

- studierea particularităţilor activităţii profesionale a antrenorului-managerului 
de fitness; 

- formarea procesului de autoperfecţionare a antrenorului-managerului de 

fitness; 
- cercetarea procesului managerial în sistemul fitness-ului; 

- însuşirea tehnologiei a activității manageriale eficiente în clubul de fitness 

oferind servicii de fitness de înaltă calitate;  
- formarea potenţialului creativ al antrenorului-managerului de fitness;   

- educarea culturii profesionale al antrenorului-managerului de fitness. 

Programa cursului specializat o constituie zece teme, care cuprind 

compartimente de bază ale ştiinţei manageriale cu orientarea la activitatea profesională 
a antrenorului-managerului de fitness. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

1. Formarea cunoștințelor teoretice despre activitatea cluburilor de fitness în 

stadiul actual de dezvoltare socio-economică. 
2. Mastering practici eficiente de management într-un club de fitness pentru a 

oferi servicii de înaltă calitate de fitness. 

3. Formarea și dezvoltarea de competențe care să permită masteranzilor să 

participe în continuare la diferite programe și proiecte legate de implementarea 
managementului, analizei informațional-analitic, de cercetare, de diagnosticare, 

inovație, consultanță și educație în domeniul fitness industriei.  

4. Formarea poziției individuale și colective (corporative) și responsabilitatea 
pentru acțiunile desfășurate în cadrul activităților profesionale ale viitorilor maeștri de 

conducere care participă la proiecte de afaceri în domeniul fitness industriei.  

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 
 cunoaşterea fundamentele teoriei managementului și conducerii de proiect; 

 înțelegerea definirii fitness-ului ca o ramură a management-ului și business-

ului; 
 analiza produsului industriei „cultura fizică și sport”; 

 organizarea şi desfăşurarea gestionarea comunicațiilor în clubul de fitness; 

 cunoaşterea resurselor de munca „Cultura fizică și sport”; 
 sistematizarea structura și conținutul serviciilor de fitness; 

 planificarea afacerii, ca parte a clubului de fitness; 

 cunoaşterea bazelor organizatorice, financiare, juridice, economice ale unui 

management al cluburilor de fitness;  
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

 dezvoltarea structurilor de conducere; 

 determinarea funcțiilor și competențelor angajaților și departamentelor, 
serviciilor și departamentelor din clubul de fitness; 

 formează relații organizatorice interne eficiente: monitorizează 

implementarea deciziilor manageriale; 
 sistematizarea şi generalizarea mijloacelor fixe ale fitness clubului și 

utilizarea lor eficientă;  

 posedarea abilităților de dezvoltare a unui plan de afaceri. 

 analiza și evaluarea eficacității a managementului clubului de fitness; 
 utilizarea metodelor de corectare a procesului de management în clubul de 

fitness. 

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. 
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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale managementului ca științei, principalele sale 

probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine creativă;  

 să aibă o idee despre relațiile manageriale în domeniul de fitness și orientarea 
lor la formarea specialistului în domeniul culturii fizice; 

 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 

potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să percepe experiența managerială ca rezultat al autorealizării potențialului 

creativ al managerului;   

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 
creativ. 

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de determinare a nivelului de profesionalism al fitness 

managerului;  

 să aplice abilitățile sale manageriale;  

 să aplice abordarea creativă a activității profesionale;  

 să utilizeze inovațiile; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 
potențialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total  Curs Seminare L/P L/I 

1. Locul și rolul de gestionare a 
personalului din sistemul de 

management al organizației                        

14 2 2  10 

2. Comportamentul uman în cadrul 

organizațiilor  
22 4 4  14 

3. Tipologia temperament și caracter  14 2 2  10 

4. Teoria trăsăturilor de personalitate 14 2 2  10 

5. Stilul de management în cluburi de 

fitness și alte organizații sportive  
22 4 4  14 

6. Climatul socio-psihologic și conflicte 

în echipă  
14 2 2  10 

7. Business Communication  22 4 2 2 14 

8. Planificarea forței de muncă în cadrul 
organizației. Organizarea lucrului cu 

personalul  

22 4 2 2 14 

9. Remunerarea și stimularea  14 2 2  10 

10. Evaluarea și adaptarea personalului. 
Cariera de afaceri  

22 4 2 2  14 

Total 180 30 24 6 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Disciplina Managementul fitness-clubului vizează dezvoltarea potențialului 

intern, îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților manageriale ale 

masterandului. Acestea includ un complex de cunoștințe științifice naturale și 
umanitare, dobândesc o bază managerială.  



Dispune de tehnologii manageriale datorită instalării interne a subiectului pentru 

dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 

ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 
Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 

inovatoare – prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. La seminarii 

se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 
diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 

învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 

afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 
Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor/managerilor depinde de 

eficacitatea mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 
profesionale manageriale. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica 

evaluarea prealabilă, operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 
al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului economic, şi se realizează prin probă de 

evaluare/lucrare de control.  
Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 

formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 
didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 

determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea situaţiilor manageriale.  
Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 

Referințe 

bibliografice 

1. Abrudan M.M., Deaconu Al., Lukacs E. Echitate și discriminare în 

managementul resurselor umane. București: ASE, 2010.  
2. Dimitriu R. Conflictele de muncă și soluționarea lor. București: Tribuna 

economică, 2006. 

3. Grigoruță M.V. Conflict și putere în management. Iași: Sedom Libris, 2001. 
4. Neagu N. Relațiiloe de muncă în Uniunea Euroneană. București: Bren, 2008. 

5. Nica P. Managementul performanțelor resurselor umane: analiza, 

proiectarea și evaluarea posturilor. Iași: Sedcom Libris, 2010. 
6. Osoian C. Piața forței de muncă: restructurare șomaj, ocupare. Teorii, 

politici și propneri pentru România. Cluj Napoca: Accent, 2005. 

7. Osoian C., Zaharie M. Ocuparea forței de muncă cu studii superioare – ghid 

de orientare în carieră. Cluj Napoca: Accen, 2012. 
8. Petrescu I. Managenentul performanței. Brașov: Lux Libris, 2002. 

9. Pitaru D.H. Managementul resurselor umane: evaluarea performațelor 

profesionale. București: All Beck, 2000. 
10. Pitaru D.H. Proiectarea fișelor de post, evaluarea posturilor de muncă și a 

personalului. București: IRECSON, 2003. 

11. Prodan A. Managementul de succes. Iași: Polirom, 1999. 
12. Конституция Республики Молдова. (Monitorul Oficial Nr.001,12.08.94. 



13. Кодекс законов о труде Республики Молдова. (Monitorul Oficial, Nr.5, 

1993г.). 

14. Трудовой Кодекс Республики Молдова. С поправкой, внесенной М.О. 
№ 204-207 от 269.09.2003 г. Закон Республики Молдова N 154-XV от 28 марта 

2003 года (Monitorul Oficial N 159-162 от 29 июля 2003 года). 

15. Гражданский Кодекс Республики Молдова: Кишинёв: Изд-во Lexicon 

Universal, 2003. 
16. Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере. (Monitorul Oficial 

Nr. 35-38 от 29 марта 2006 г.). 

17. Закон о физической культуре и спорте № 330-ХIV от 25 марта 1999 г. 
18. Об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе 

Единой тарифной сетки. Постановление Правительства Республики Молдова N 

381 от 13 апреля 2006. (Monitorul Oficial N 66-69 от 28 апреля 2006. 
19. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, 

организация, процесс: Учебник. М.: Изд-во ГУ, 1995. 

20. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для 

руководителя-практика. М.: Дело, 1991. 
21. Виханский О.С., Наумов А.И. Менежмент. Учебник. М.: Высшая 

школа, 1994. 

22. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие 
/ В.В. Галкин. М: КНОРУС, 2006. 320 с. 

23. Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. М.: Изд-во БИНОМ, 

1997. 

24. Документы, делопроизводство. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: «Изд-во 
ПРИОР», 1998. 144 с. 

25. Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. Калуга, 1993. 

26. Иванцевич Д.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления: 
основы управления персоналом. М.: Дело, 1993. 

27. Изменения в мотивации труда в новых условиях. М.: НИИ труда, 1992. 

28. Исаенко А.М. Кадры управления в корпорациях США. М.: Наука, 1988. 
29. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персоналом на 

предприятии. М.: ГАУ, 1994. 

30. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. М.: ГАУ, 

1996.  
31. Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. 2-e изд. М.: 

ДОСААФ, 1987. 221 с., ил. 

32. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с 
англ. М.: Прогресс, 1993. 

33. Минько Э.В., Артамонова Н.В., Богородская Н.А. Организация и 

управление коллективом: Учебное пособие. Л.: ЛИАР, 1987. 
34. Основы управления персоналом. Учебник / Под ред. Б.М. Генкина. М.: 

высшая школа 1996. 

35. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. М.: 

Экономика, 1990. 
36. Попов Г.Х. Техника личной работы. М.:  Наука, 1971. 

37. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента. М.: Советский 

спорт, 2005.  
38. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: Учебное 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: «Физкультура и спорт», 2006. 464 с. 

39. Проников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии: 

Очерки. М.: Наука, 1989. 
40. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М.: Прогресс, 

1988. 

41. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. Ростов н/Д: 
Феникс, 1997. 

42. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления. Ростов н/Д: 

Феникс, 1997. 



43.  Сейранов С.Г. Контрактирование в спорте: Учеб.-метод, пособие. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 1994. 

44. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. Киев, Внешторгиздат, 
1991. 

45. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. М.: АО «Бизнес-

школа», 1995. 

46. Управление персоналом. Учебное пособие / Под ред. Б.Ю. 
Сербиновского и С.И. Самыгина. М.: «Издательство Приор», 1999. 

47. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева и др. М.: 

ИНФРА-М, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Universitatea de Stat                                                                                                         Facultatea Pedagogie 

   de Educație Fizică și Sport                                                                                                            tel.: 022 31-10-09                                                                               

                                                                                                                                      E-mail: decanatpef@gmail.com    

or. Chişinău, Republica Moldova  

str. A. Doga, nr. 22, MD – 2024  

           www.usefs.md   

         tel.: 022 49-40-81                                                                  

FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Marketingul fitness-clubului 

Titularul cursului Craijdan Olga 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului S.03.A.015 Anul II 

Se

me

str

ul 

III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 

Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 
(S – componenta de specialitate) 

S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  
LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 30 22 8 120 

Nota de prezentare 

Marketingul fitness-clubului este disciplina de studiu universitar, face parte din 

ciclul profesional de formare de bază. Importanța ei se datorează cunoștințelor 
fundamentale obținute în procesul de mastering, ca abilitatea de a stăpâni în mod 

adecvat metodele de organizare și de conducere ca disciplină de a organiza diferite căi 

și forme de interacțiuni productive și de învățământ holistic superior în domeniul 
culturii fizice. 

Această disciplină academică se bazează pe cunoștințele de intrare, abilitățile și 

competențele masteranzilor, obținute de ei în procesul de mastering o serie de 

discipline generale educaționale și profesionale generale: Management, Econimie, 
Psihologia socială, Sociologia. Disciplina actuală reprezintă cunoștințele despre 

nivelurile de bază și forme ale organizării și conducerii clubului de fitness, participanții 

principali în industria de fitness, principiile generale și marketing serviciile a cluburilor 
de fitness ș.a. Domeniul de marketing activitate al fitness clubului este reprezentat de 

partidele și nivelurile de profesionalism al managerului, precum și de condițiile și 

tiparele de atingere a înălțimii maturității profesionale a personalității cadrelor ale 

fitness clubului. 
Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1.Formarea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale ale activității de 

marketing, care se referă la pregătirea profesională a specialistului în domeniul fitness-
ului. 

2.Perfecţionarea ideilor despre principiile de bază, care asigură procesul de 

marketing sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii şi tehnicii de marketing. 
3.Însuşirea marketing priceperilor profesionale orientate spre proiectarea, 

mailto:decanatpef@gmail.com
http://www.usefs.md/
mailto:gimnasticausefs@mail.ru
mailto:gimnasticausefs@mail.ru


organizarea şi modelarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii profesionale în 

fitness. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Marketingul 
fitness-clubului, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante autorealizarea 

potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi profesionalismului în 

activitatea în domeniu. În legătura cu aceasta programa presupune şi obiective de 

referinţă:  
- analiza fitness-activităţii din poziţia marketingului;    

- însuşirea marketing calităţilor a personalităţii antrenorului-managerului de 

fitness; 
- studierea particularităţilor activităţii profesionale a antrenorului-managerului 

de fitness; 

- formarea procesului de autoperfecţionare a antrenorului-managerului de 
fitness; 

- cercetarea marketing procesului în sistemul fitness-ului; 

- însuşirea tehnologiei a activității de marketing eficiente în clubul de fitness 

oferind servicii de fitness de înaltă calitate;  
- formarea potenţialului creativ al antrenorului-managerului de fitness;   

- educarea culturii profesionale al antrenorului-managerului de fitness. 

Programa cursului specializat o constituie zece teme, care cuprind 
compartimente de bază ale ştiinţei manageriale cu orientarea la activitatea profesională 

a antrenorului-managerului de fitness. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

1. Formarea cunoștințelor teoretice despre activitatea cluburilor de fitness în 

stadiul actual de marketing dezvoltare. 
2. Mastering practici eficiente de marketing într-un club de fitness pentru a oferi 

servicii de înaltă calitate de fitness. 

3. Formarea și dezvoltarea de competențe care să permită masteranzilor să 
participe în continuare la diferite programe și proiecte legate de implementarea 

marketingului, analizei informațional-analitic, de cercetare, de diagnosticare, inovație, 

consultanță și educație în domeniul fitness industriei.  

4. Formarea poziției individuale și colective (corporative) și responsabilitatea 
pentru acțiunile desfășurate în cadrul activităților profesionale ale viitorilor maeștri de 

marketing care participă la proiecte de afaceri în domeniul fitness industriei.  

Competenţe specifice: 
 abilitatea de a participa la dezvoltarea unei strategii de marketing a 

organizațiilor, planifică și implementează activități care vizează implementarea 

acesteia; 
 cunoașterea sistemului modern de management al calității și a competitivității; 

 abilitatea de a analiza comportamentul consumatorilor de bunuri economice și 

formarea cererii; 

 cunoașterea fundamentalelor economice ale comportamentului organizațiilor, 
înțelegerea diferitelor structuri ale piețelor și abilitatea de a analiza mediul concurențial 

al industriei. 

 înțelegerea naturii și semnificația socială a profesiei lor viitoare, să manifeste 
un interes susținut în aceasta; 

 organizarea propriilor activități, stabilitatea metodelor și modalităților de 

îndeplinire a sarcinilor profesionale, evaluarea eficacității și calității acestora; 
 efectuarea căutării, analizii și evaluării informațiilor necesare pentru 

formularea și rezolvarea sarcinilor profesionale, a dezvoltării profesionale și personale; 

 lucrarea într-o colectiv și echipă, asigurarea ei coeziunei, comunicarea 

eficientă cu colegii, conducerea, consumatorii; 
 pregătirea către schimbarea tehnologiei în activitățile sale profesionale. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale marketingului ca științei, principalele sale 

probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine creativă;  



 să aibă o idee despre relațiile de marketing în domeniul de fitness și 
orientarea lor la formarea specialistului în domeniul culturii fizice; 

 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 

potențialului creativ.   

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de auto-îmbunătățire;  

 să percepe experiența de marketing ca rezultat al autorealizării potențialului 
creativ al managerului;   

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea utilizării potențialului 

creativ. 

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de determinare a nivelului de profesionalism al 

marketologului;   

 să aplice abilitățile sale manageriale;  

 să aplice abordarea creativă a activității profesionale;  

 să utilizeze inovațiile; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine folosind 

potențialul creativ. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. Natura și continutul Marketing-ului 14 2 2  10 

2. Sarcinile, tipurile și structura de 
cercetare a marketing-ului 

14 2 2  10 

3. Determinarea necesitatii informative 

in marketing și organizarea colectarii 
sale 

14 2 2  10 

4. Evaluarea stării și tendințelor de 

piața 
14 2 1 1 10 

5. Formarea de oferta de produse 14 2 2  10 

6. Publicitate. Concepte generale 14 2 2  10 

7. Campania de publicitate 22 4 2 2 14 

8. Preturile si politica prețurilor 22 4 2 2 14 

9. Strategia tarifara a clubului sportiv 20 4 2 2 12 

10. Comercializarea activitatilor 
desfășurate în clubul de fitness 

14 2 1 1  10 

11. Caracteristicile comercializarii 

serviciilor de sănătate și de fitness 
14 2 2  10 

Total 180 30 22 8 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Disciplina Marketingul fitness-clubului vizează dezvoltarea potențialului intern, 
îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților manageriale ale masterandului. 

Acestea includ un complex de cunoștințe științifice naturale și umanitare, dobândesc o 

bază managerială.  

Dispune de tehnologii manageriale datorită instalării interne a subiectului pentru 
dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 

ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 
inovatoare – prelegeri, conversații euristice, jocuri de afaceri și seminarii. La seminarii 

se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 
învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 

afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 
următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 



Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor/managerilor depinde de 

eficacitatea mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

profesionale de marketing. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica 
evaluarea prealabilă, operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii marketing procesului, şi se realizează prin probă de 
evaluare/lucrare de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 
formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 
determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea marketing situaţiilor.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 

complexe.  
Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 

Referințe 

bibliografice 

1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R. Marketing, probleme, cazuri, teste, 1993.  

2. Audigier G. Les etudes marketing. Paris: Dunod, 1992.  

3. Berling L. Manuel: Giants weathering bay city blues. Advertising Age, p. 10-
11, 1992. 

4. Coleman R.P. The continuing significance of social classto marketing. In: 

Journal of Consumer Research, 10, 265, 1983. 

5. Curta I. Sponsorizarea: Teorie şi practică, 1993. 
6. Deckard L. AB survey finds 8AL franchises raising tixprices. In: Amusement 

Business, p. 1-14, 1988. 

7. Gralf P.C. Fitness Clubs. Consumer protection between contract and 
association. September 2010;  Access mode: www.ssrn.com   

8. Kotler P. Marketing Management. Analysis. Planning. Implementation and 

Control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Co., 1988, p. 777.  
9. Lenskold J.D. Marketing ROI and Measurements. In: A Marketing Profs 

Benchmark Report. July 2005;  Access mode:  www.cmomagazine.com  

10. Marketing for Small Business, part of the “Small BusinessBibliography” 

available from SmallBusiness Administration, P.O. Box 1543Fort Worth, TX 76119. 
11. Otker I., Hayes P. Mecenat et sponsoring, ADETEM, 1999. 

12. Revue Francaise de Marketing nr. 131,1991. 

13. Sullivan M., Adcock D. Retail Marketing. Thomson, 2002. 341 p.  
14. Tharrett S., Peterson J. Membership Attrition and Profitability. In: Fitness 

Management, February-March 2007, p.32-43. 

15. The contrast in approaches appeared on the same pagesof. In: Marketing 
News, April 26 1985, p. 10-11. 

16. Sutton W.A. Strategic long range planning for R.H. Migliore 

intercollegiate atletic programs. In: Journal of Applied Ressearch in Coaching and 

Athletics, 3, 238. 1988. 
17. Williams R. Sociology of culture. New York: Shocken, 1982. 

18. Азоев Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: ЦЭиМ, 

1996. 
19. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. Л.: 1991. 

20. Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и 

http://www.ssrn.com/
http://www.cmomagazine.com/


правовые основы деятельности. Ось-89, 1998. 

21. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: человек, стратегия, 

организация, процесс: Учебник. М.: Гардарика, 1996. 
22. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: 

Внешторгиздат, 1990. 

23. Гуськов С.И. Спортивный маркетинг. К.: Олимпийская литература, 

1995. 296 c. 
24. Документы, делопроизводство. Изд. 2-e перераб. и доп.е М.: «Изд-во 

ПРИОР», 1998. 144 с. 

25. Евланов Л. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 
1984. 

26. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. М.: Прогресс. 1991. 

27. Кохно П.А и др. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1993. 
28. Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. 2-e изд. М.: 

ДОСААФ, 1987. 221 с. 

29. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. М.: 

ИНФРА-М, 1997. 
30. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с 

англ. М.: Дело, 1992. 

31. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента: Учебн. пособ. 
/ Под ред. д-ра эконом. наук, проф. О.Т. Лебедева. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 

32. Лебедев  О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга: Учеб. пособ. 

С.Пб.: ИД «МиМ», 1997. 

33. Организационные структуры управления производством / Под ред. 
Б.З. Мильнера. М.: Мысль, 1975. 

34. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес / Под ред. 

Ю.М. Осипова. М.: МП «Тритон», 1992. 
35. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. В.М. 

Власовой. М.: Статистика, 1995. 

36. Переверзин И.И., Бугров Н.Н., Вилькин Я.Р. и др. Управление 
физической культурой и спортом: Учеб. для ин-тов физ. культ./ М.: Физкультура 

и спорт, 1987. 288 с. 

37. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1989. 
38. Савченко В.Е. Современное предпринимательство. М.: Экономика, 

1997. 

39. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева и др. М.: 
ИНФРА-М, 1999. 

40. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу менеджмента. М.: 

Изд-во «Зерцало». 1998. 
41. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. и др. Современный маркетинг. М.: 

Финансы и статистика. 1991. 

42. Цуркану В.И., Тостоган П.Г., Катарага В.Д. Справочник 

предпринимателя: Нормативные акты и бухгалтерский учёт. Кишинёв: 
Гиперион, МП «Синтез», 1992. 

 

 

 

 

 

 



       Universitatea de Stat                                                                                                         Facultatea Pedagogie 

   de Educație Fizică și Sport                                                                                                            tel.: 022 31-10-09                                                                               

                                                                                                                                      E-mail: decanatpef@gmail.com    

or. Chişinău, Republica Moldova  

str. A. Doga, nr. 22, MD – 2024  

           www.usefs.md   

         tel.: 022 49-40-81                                                                  

FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Psihofitness 

Titularul cursului Aftimiciuc Olga 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului S.03.A.016 Anul II 

Sem

estru

l 

III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 

Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 30 22 8 120 

Nota de prezentare 

Psihofitness este o metoda de antrenament fizic și mental care aduce împreună 

mișcarea conștiența și sugestiile adresate nivelului înconștient. Astfel, tehnicile 

sugestive sunt utilizate în contextul unui antrenament alcatuit din exerciții fizice de 
funcțional training și tehnici de mindfulness, în scopul optimizării existenței individului 

la nivel fizic și psiho-comportamental. 

Disciplina Psihofitness oferă o oportunitate pentru viitorul antrenor de a obține 
nu numai o înțelegere generală a relației dintre mental și fizic și, astfel, să-și extindă și 

să aprofundeze viziunea sa mondială, dar și să dobândească cunoștințe despre utilizarea 

abordărilor și metodelor moderne experimentale. Cunoștințele metodologice și teoretice 

dobândite în acest curs îi vor ajuta pe masterant să-și rezolve sarcinile practice, vor 
forma aptitudinile de organizare și desfășurare a cercetărilor experimentale. 

Scopul cursului este de a crea o perspectivă holistică asupra esenței proceselor 

psiho-fizice care apar ca urmare a activității musculare active a organismului, formarea 
cunoștințelor științifice ale fitness-antrenorilor, contribuind la îmbunătățirea 

profesionalismului lor în domeniul fitness-ului. 

Predarea cursului de masterat Psihofitness vizează realizarea următoarelor 

obiective generale: 
1. Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activităţii 

profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2. Însuşirea principiilor generale şi specifice ale manifestării şi dezvoltării 
psihofizice în condiţiile fitness-activităţilor. 

3. Perfecţionarea priceperilor de a utiliza cunoştinţele teoretice şi practico-

metodice în activitatea ştiinţifică în domeniul fitness-ului. 
Particularitatea cursului actual constă argumentarea fitness-activităţii ce 
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presupune din poziţia sintezei doua domenii ştiinţifice: psihologie şi fitness-

antrenament. În legătura cu aceasta programa prevede şi obiective de referinţă: 

- analiza psihofizică a fitness-activităţii; 
- diagnostica proceselor psihice şi stărilor psihofizice în procesul desfăşurării 

lecţiilor de fitness; 

- studierea particularităţilor mentale ale personalităţii celor ce practică fitness-ul; 

- cercetarea tehnologiilor autoreglării fitness-ului; 
- elaborarea anchetei pentru desfăşurarea sondajului sociologic; 

- alegerea metodelor psihofizice pentru cercetarea ştiinţifică a fitness-activităţii;   

- elaborarea blocului de teste psihofizice în sistemul fitness-ului. 
Programa cursului specializat o constituie opt teme, care cuprind compartimente 

de bază ale ştiinţei psihofizice ce au orientarea profesională. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

• Dobândirea cunoștințelor despre esența proceselor psihofizice ale 

practicantului de fitness în aspectul activității fizice. 
• Clasificarea și diagnosticarea diferitelor condiții psiho-fizice. 

• Organizația activităților de psihofitness pe baza cunoștințelor dobândite.  

• Formarea trăsăturilor de personalitate semnificative din punct de vedere 
profesional. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 
- utilizarea sistemului de categorii și metode necesare pentru rezolvarea 

sarcinilor tipice în diferite domenii ale activității profesionale; 

- stăpânirea de noi metode de cercetare, schimbarea profilului științific și a 

profilului științific și practic al activităților profesionale; 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

- abilitatea de a desfășura independent cercetarea psihofizică în conformitate cu 

standardele etice, procesarea și analiza datelor obținute, inclusiv utilizarea tehnologiilor 
informaționale, interpretează rezultatele cercetării; 

- pregătirea pentru formularea de sarcini profesionale inovatoare în domeniul 

cercetării și activităților psihofizice practice; 

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. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască esența proceselor psihofizice ale practicantului de fitness;  

 să cunoască caracteristicile apariției diferitelor stări psihofizice ca urmare a 

activității mentale și musculare active;  

 să cunoască bazele teoriei sistemelor psihofuncționale;  

 să cunoască conceptele de bază și categoriile de diagnostice psihofizice, ca 

una din domeniul de psihologie culturii fizice;   

  să identifice principalele probleme care apar în procesul de diagnosticare 

psihofizică și de a avea o idee despre modul de rezolvare a acestora. 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să poată clasifica diferite stări psihofizice ale practicanților de fitness;  

 să poată selecționa cele mai eficiente mijloace și metode pentru 

diagnosticarea stărilor psihofizice;  

 să folosească concepte și categorii speciale psihofizice în planificarea 
activităților de fitness.  

La nivel de integrare: 

 să aplice abilitățile de autoorganizare a examenelor psihofizice folosind 

diferite mijloace și metode;  

 să aplice abilități de autointerpretare a rezultatelor și, pe baza acestora, 



planificarea unor activități psihofizice eficiente;    

 să aplice metodele de utilizare a cunoștințelor dobândite în practica 

activităților lor profesionale;  

 să utilizeze inovațiile în fitness-ul de reabilitare. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. 
Caracteristica psihofizică a 

fitness-activităţii  
6 2 2  12 

2. 
Tehnologii de luare a deciziilor în 

sistemul fitness-activităţii  
8 4 2  14 

3. 

Algoritmi pentru comunicarea 

interpersonală eficientă la lecțiile 

de fitness-antrenament 

6 2 2  12 

4. 
Regularea de rol a comportării 
sociale practicanţilor fitness-ului 

8 4 2  14 

5. Practici meditative în fitness  16 4 2 2 14 

6. 
Reglarea tonusului muscular în 

procesul fitness-activităţii 
10 4 2 2 14 

7. 
Tehnici de respirație pentru 

lecțiile de fitness-antrenament  
12 4 4 2 18 

8. 
Trainingul ideomotor al 

practicanţilor fitness-ului 
16 6 6 2 22 

Total 180 30 22 8 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Tehnologiile psihofizice în domeniul culturii fizice vizează dezvoltarea 

potențialului intern, îmbunătățirea profesionalismului și a capacităților adaptive ale 

unei persoane. Acestea includ un complex de cunoștințe științifice naturale și 

umanitare, dobândesc o bază diagnosticii psihofizice. 
Cursul Psihofitness dispune de tehnologii psihofizice datorită instalării interne a 

subiectului pentru dezvoltarea și implementarea acestuia. Obiectul tehnologizării sunt 

zonele personale ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea 
profesională.  

Clasele se desfășoară pe baza tehnologiilor educaționale tradiționale și 

inovatoare – prelegeri, conversații euristice, seminarii, lecții de laborator. La seminarii 
se folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

masteranzilor despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 

învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; jocuri de 
afaceri; atestare; bliț-teste conceptuale și terminologice; controlul de test. La lecții de 

laborator se desfășoară modele de sondaje socilogice, se elaborează blocuri de teste 

psihologice și fizice. 
Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

elaborarea, modelarea, proiectarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a fitness-antrenorilor depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-
pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 

operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea prealabilă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 
al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin lucrarea de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la lecţie şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 
forma orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară pentru determinarea dinamicii procesului 

didactic, stimularea procesului de instruire din partea masterandului, contribuie la 



determinarea oportună a lipsurilor în însuşirea materialului de studii şi se realizează 

prin proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupună elaborarea testelor, formate în sarcinile 
complexe.  

Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în forma de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Fitness-ul adaptiv 

Titularul cursului Șipilova Svetlana 

Ciclul 
(M-master) 

M Codul cursului S.03.A.017 Anul II Semestrul III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 Total ore pe semestru 180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 
(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru   
Total C S L/P LI 

180 30 20 10 120 

Nota de prezentare 

Disciplina Fitness-ul Adaptiv, ca şi celelalte disciplini ale învăţământului 
postuniversitar, are menirea să asigure realizarea obiectivelor şi standardelor 

educaţionale contemporane pentru nivelul dat de studii.  

Misiunea Fitness-ului Adaptiv ca disciplină de studiu este orientată spre 
acumularea cunoștințelor în domeniul fitness-ului adaptiv, înţelegerea principiilor 

activității cu categoria dată de persoane, varietatea dizabilităților și acțiunea lor asupra 

activității fizice. Această disciplină interacționează cu o serie de disciplini generale și 
profesionale ca: Fiziologia, Biochimia, Medicina sportivă, Biomecanica, Anatomia. 

Conceptul de bază al Fitness-ului Adaptiv constă în formarea unor cunoştinţe 

vaste în domeniul antrenamentului de fitness cu persoane cu nevoi speciale.   

Predarea cursului vizează realizarea următoarelor obiective generale: 
1.Acumularea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale ale persoanelor 

cu nevoi speciale, parte componentă a societății prin urmare și a specialistului în 

domeniul fitness-ului. 
2.Formarea cunoștințelor ce țin de principiile de bază ale activității fizice 

adaptive, care asigură procesul didactic sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii 

şi tehnicii pedagogice. 

3.Însuşirea priceperilor profesionale pedagogice orientate spre proiectarea, 
organizarea şi modelarea activităţii profesionale în fitness-ul adaptiv. 

 Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Fitness-ul 

adaptiv, care prevede legităţile, condiţiile, factoriile, stimulante autorealizarea 
potenţialului creativ pe calea spre culmele productivităţii şi profesionalismului în 

activitatea în domeniu. Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului curricular, 

obiectivele de referinţă sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt următoare: 
- analiza și cunoașterea diversității dizabilităților; 
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- însuşirea legităților creării unui program de fitness adaptiv; 

- studierea particularităţilor persoanelor cu nevoi speciale; 

- formarea recomandărilor în programarea unui program de fitness adaptiv; 
- cercetarea procesului de antrenament aplicând legitățile fitness-ului adaptiv; 

- însuşirea tehnologiei creării programelor de fitness adaptiv; 

- formarea potenţialului creativ al antrenorului de fitness adaptiv;   

- educarea culturii profesionale în domeniul fitness-ului adaptiv. 
Programul curriculum-ului este constituit din cinci teme, care cuprind 

compartimente de bază ale ştiinţei pedagogice cu orientarea la cunoștințele în domeniul 

activității adaptive ale antrenorului de fitness. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 
1.  Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale activității 

fizice adaptive fapt ce va spori profesionalismul specialistului în domeniul fitness-ului. 

2. Perfecţionarea ideilor despre activitatea adaptivă, care asigură procesul 

activităților de fitness sub aspectul antrenamentelor de fitness cu persoane cu nevoi 
speciale. 

3. Însuşirea priceperilor professional - pedagogice orientate spre proiectarea, 

organizarea şi modelarea unui program de fitness adaptiv. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– analiza activităților de fitness din poziţia cunoștințelor din domeniul adaptiv; 
– formarea procesului de antrenament în domeniul fitness-ului adaptiv; 

– cunoaşterea tipurilor de dizabilități ale domeniului fitness-ului adaptiv; 

– organizarea şi desfăşurarea activităților de fitness adaptiv; 

– sistematizarea şi generalizarea celor mai noi tendințe din domeniul fitness-ului 
adaptiv. 

b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– orientarea umanistă asupra dezvoltării personalității practicanților prin 
intermediul fitness-ului adaptiv; 

– alegerea metodelor de desfășurare a activităților, ținând cont de motivele, 

orientările de valori, obiectivele practicanților fitness-ului adaptiv; 

– pregătirea pentru următoarele etape ale aptitudinilor pedagogice. 
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 activităților de fitness adaptiv; 

– exprimarea potenţialului creativ.  

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale fitness-ului adaptiv ca știință, principalele 

sale probleme și obiective, componente ale profesionalismului și realizarea de sine;  

 să aibă diverse idei despre tehnologiile fitness-ului adaptiv, conținutul și 
orientarea acestora la formarea specialiștilor în domeniul dat; 

 să formeze capacitățile de auto-dezvoltare, auto-realizarea utilizării 

potențialului propriu.   

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică metodele de antrenament din domeniul fitness-ului 
adaptiv;   

 să acționeze corect în recomandarea exercițiilor din domeniul fitness-ului 

adaptiv;    

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea prin cunoștințele 

dobîndite.  

La nivel de integrare: 

 să utilizeze metodele de antrenament ale fitness-ului adaptiv;  

 să aplice abilitatea de programare a unui antrenament din cadrul fitness-ului 

adaptiv;   



 să aplice abordarea creativă în domeniul fitness-ului adaptiv;  

 să utilizeze inovațiile în fitness-ul adaptiv; 

 să îmnunătățească capacitatea de autodezvoltare și realizarea de sine. 

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. Fitness-ul Adaptiv 14 2 2  10 

2. Dizabilități locomotorii  54 10 6 4 34 

3. Dizabilități de văz 46 8 6 2 30 

4. Dizabilități de auz 38 6 4 2 26 

5. Dizabilități intelectuale (psihice) 28 4 2 2 20 

Total 180 30 20 10 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Aplicarea tehnologiilor de antrenament vizează sporirea succeselor în cadrul 

activităților de fitness, îmbunătățirea stării organismului și a capacităților adaptive ale 
unei persoane cu nevoi speciale. Acestea includ un complex de cunoștințe științifice, 

dobîndite în urma studierii cursului dat. 

Cunoașterea tehnologiilor Fitness-ului adaptiv dezvoltarea și implementarea 

acestora sporesc procesul de antrenament. Obiectul tehnologizării sunt zonele personale 
ale dezvoltării umane, căile și mijloacele de viață, dezvoltarea profesională. 

Orele se desfășoară pe baza principiilor educaționale tradiționale și inovatoare – 

prelegeri, conversații euristice, jocuri didactice și seminarii. În cadrul seminariilor se 
folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 

studenților despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 
învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; atestare; bliț-

teste conceptuale și terminologice; controlarea testelor. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 
modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a antrenorilor de fitness depinde de eficacitatea 

mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 
operativă, curentă, tematică şi totală.  

Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin probă de 
evaluare/lucrare de control.  

Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la ore şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 
formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  

Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 

determinarea oportună a lipselor în însuşirea materialului de studii şi se realizează prin 
proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupune elaborarea testelor, formate din sarcini 

complexe.  
Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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FIŞA CURSULUI/MODULULUI 

Programul de studii TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN FITNESS 

Denumirea cursului Nutriţia în fitness 

Titularul cursului Prodan Dumitru 

Ciclul 

(M-master) 
M Codul cursului F.03.A.018 Anul II 

Sem

estru

l 

III 

Nr. credite 6 Limba de instruire Româna/Rusa Forma de evaluare Ex. 

Ore de contact 

direct 
60 

Studiu 

individual 
120 

Total ore pe 

semestru 
180 

Regimul disciplinei 

(S – componenta de specialitate) 
S 

Catedra Gimnastică  

Numărul total de ore 

(pe semestru) din planul de învățământ 

(C – curs, S – seminar, L – lucrări practice,  

LI – lucrul individual,   P – prelegeri) 

e-mail 
gimnasticausefs@

mail.ru 

Total C S L/P LI 

180 30 20 10 120 

Nota de prezentare 

Disciplina Nutriția în fitness, ca şi celelalte disciplini ale învăţământului 

postuniversitar, are menirea să asigure realizarea obiectivelor şi standardelor 

educaţionale contemporane pentru nivelul dat de studii. Misiunea Nutriția în fitness ca 
disciplină de studiu este orientată spre acumularea/perfecționarea cunoștințelor în 

domeniul nutriției, înţelegerea principiilor alimentare, varietatea acestora și acțiunea lor 

asupra activității fizice și a organismului uman. Această disciplină academică 
interacționează cu o serie de disciplini generale și profesionale ca: Fiziologia, 

Biochimia, Medicina sportivă, Dietologia, Calorimetria, Alimentația sportivă. 

Conceptul de bază al Nutriția în fitness constă în formarea unor cunoştinţe vaste 

în domeniul alimentației și acțiunii acesteia asupra organismului uman. 
Curriculum este axat pe obiective, care sunt în concordanță cu obiectivele și 

finalitățile planului de învățământ. Predarea cursului de masterat Nutriția în fitness 

vizează realizarea următoarelor obiective generale: 
1.Acumularea cunoştinţelor cu privire la legităţile fundamentale ale nutriției, 

parte componentă a pregătirii profesionale a specialistului în domeniul fitness-ului. 

2.Formarea/perfecţionarea cunoștințelor ce țin de principiile de bază ale 

nutriției, care asigură procesul didactic sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologii 
şi tehnicii pedagogice. 

3.Însuşirea priceperilor profesionale pedagogice orientate spre proiectarea, 

organizarea şi modelarea activităţii profesionale în fitness pe baza cunoștințelor din 
domeniul Nutriției. 

Curriculum este elaborat în conformitate cu programa disciplinei Nutriția în 

fitness. Conform cerinţelor contemporane ale învăţământului curricular, obiectivele de 

referinţă sunt elaborate în temeiul obiectivelor cadru şi sunt următoare: 
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- analiza și cunoașterea principiilor alimentare; 

- însuşirea legităților creării unui program alimentar; 

- studierea particularităţilor calculării caloriilor necesare pentru activitatea 
fizică; 

- formarea recomandărilor nutriționale pentru accelerarea obținerii scopului 

dorit; 

- cercetarea procesului de antrenament aplicând principiile alimentare; 
- însuşirea tehnologiei creării programelor alimentare; 

- formarea potenţialului creativ al antrenorului de fitness;   

- educarea culturii nutriționale în domeniul fitness-ului. 
Programul curriculum-ului este constituit din opt teme, care cuprind 

compartimente de bază ale ştiinţei pedagogice cu orientarea la cunoștințele în domeniul 

nutriției ale antrenorului de fitness. 

Competențe 

dezvoltate în cadrul 

cursului/modulului 

 

 

Competenţe generice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

1. Formarea unui sistem de concepte privind legităţile principale ale nutriției în 
activitatea fizică fapt ce va spori profesionalismul specialistului în domeniul fitness-

ului. 

2. Perfecţionarea ideilor despre principiile alimentației, care asigură procesul 
activităților de fitness sub aspectul cunoştinţelor teoretice, tehnologiei şi tehnicii 

pedagogice. 

3. Însuşirea priceperilor profesionale pedagogice orientate spre proiectarea, 
organizarea şi modelarea unui program alimentar destinat domeniului fitness-ului. 

Competenţe specifice: 

a) cognitive. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– analiza activităților de fitness din poziţia cunoștințelor din domeniul nutriției; 
– formarea procesului de autoperfecţionare a specialistului în domeniul 

fitnessului; 

– cunoaşterea nutriției în fitness prin aplicaţii experimentale şi de observaţie; 
– organizarea şi desfăşurarea principiilor alimentare în cadrul activităților de 

fitness; 

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

domeniul nutriției în fitness. 
b) metodice. Masterandul trebuie să realizeze următoarele acţiuni: 

– orientarea umanistă asupra dezvoltării personalității practicanților de fitness 

prin intermediul culturii fizice recreative, inclusive prin compartimentul nutriția; 
– alegerea metodelor de desfășurare a activităților, ținând cont de motivele, 

orientările de valori, obiectivele practicanților fitness-ului; 

– pregătirea pentru următoarele etape ale aptitudinilor pedagogice. 
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 de desfăşurare a activităților de 

fitness; 

– exprimarea potenţialului creativ. 

Finalități și 

performanțe la 

curs/modul 

La nivel de cunoaştere: 

 să cunoască conceptele cheie ale nutriției ca știință, principalele sale probleme 
și sarcini, componente ale profesionalismului și realizarea de sine;  

 să aibă diverse idei despre tehnologiile nutriționale moderne, conținutul și 

orientarea acestora la formarea specialiștilor în domeniul culturii fizice recreative; 

 să-și dezvolte capacitățile de autodezvoltare, autorealizarea utilizării 

potențialului creativ.  

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 să utilizeze în practică a metodelor de creare a unei rații alimentare;  

 să acționeze corect în recomandarea principiilor alimentare;  

 să utilizeze abilitatea de autodezvoltare, autorealizarea prin cunoștințele 



dobândite.  

La nivel de integrare: 

 să aplice metodele de creare a rațiilor alimentare;  

 să aplice abilitățile de programare a unui regim alimentar;  

 să aplice o abordare creativă în domeniul nutrițional; 

 să utilizeze inovațiile în știința nutrițională; 

  să dezvoltă capacitatea de autodezvoltare, realizarea de sine.  

Tematica și 

repartizarea orelor 

la curs/modul 

Nr. 

d/o 

Conținuturile unității de 

curs/modul 

Numărul de ore 

Total Curs Seminare L/P L/I 

1. Nutriția în fitness 18 2 2  14 

2. Macro-nutrienții alimentari 26 6 4  16 

3. Micro-nutrienții alimentari 20 4 2  14 

4. Principiile alimentare și 

asigurarea energetică a activității 
musculare 

38 8 6 2 22 

5. Regimul alimentar în diferite 

perioade ale vieții și activități 

fizice 

28 4 2 4 18 

6. Alimentația și starea psihică în 

fitness 
22 2 2 2 16 

7. Alimentația sportivă și dopajul 14 2 1 1 10 

8. Hidratarea în practicarea fitness-
ului 

14 2 1 1 10 

Total 180 30 30 10 120 

Strategii de predare 

& învăţare în cadrul 

cursului/modulului 

Aplicarea tehnologiilor nutriției vizează sporirea succeselor în cadrul 

activităților de fitness, îmbunătățirea stării organismului și a capacităților adaptive ale 

unei persoane. Acestea includ un complex de cunoștințe științifice, dobîndite în urma 
studierii cursului dat. 

Cunoașterea tehnologiilor nutriționale dezvoltarea și implementarea acestora. 

Obiectul tehnologizării sunt zonele personale ale dezvoltării umane, căile și mijloacele 

de viață, dezvoltarea profesională. 
Orele se desfășoară pe baza principiilor educaționale tradiționale și inovatoare – 

prelegeri, conversații euristice, jocuri didactice și seminarii. În cadrul seminariilor se 

folosesc diferite forme și metode de predare și monitorizare, cum ar fi: prezentări ale 
studenților despre dezvoltarea materialelor de curs folosind literatura suplimentară; 

diagnosticarea comportamentului propriu în procesul de analiză a unei situații de 

învățare holistice; discuții teoretice, dezbateri pe parcursul seminariilor; atestare; bliț-
teste conceptuale și terminologice; controlarea testelor. 

Astfel, realizarea procesului de instruire a cursului dat presupune folosirea 

următoarelor metode de învăţare: prelegerea, explicarea, analiza, sinteza, demonstrarea, 

modelarea, problematizarea, jocurile didactice. 

Strategii de evaluare 

Calitatea pregătirii profesionale a antrenorilor de fitness depinde de eficacitatea 
mecanismului de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesional-

pedagogice. În scopul verificării activităţilor de studii se va aplica evaluarea prealabilă, 

operativă, curentă, tematică şi totală.  
Evaluarea preventivă se desfăşoară cu scopul determinării nivelului de formare 

al cunoştinţelor teoretice, priceperilor şi deprinderilor metodice profesionale, analizei 

dinamicii şi eficacităţii procesului didactic, şi se realizează prin probă de 

evaluare/lucrare de control.  
Evaluarea operativă stabileşte determinarea însuşirii urgente a predării 

materialului de studii la ore şi se desfăşoară cu prezentarea cunoştinţelor teoretice în 

formă orală şi de proiectare a sarcinilor tematice.  
Evaluarea curentă se desfăşoară cu scopul determinării dinamicii procesului 

didactic, stimulării procesului de instruire din partea masterandului, ce contribuie la 

determinarea oportună a lipselor în însuşirea materialului de studii şi se realizează prin 



proiectarea situaţiilor didactice.  

Evaluarea tematică presupune elaborarea testelor, formate din sarcini 

complexe.  
Evaluarea totală se realizează la sfârşitul cursului în formă de prezentare a 

portofoliului şi de examen. 

 

Stabilirea notei finale 

(ponderea 

exprimată în %) 

Nota finală 100% 

Nota pentru evaluarea finală 40% 

Nota evaluarea curentă 20% 

Nota de la activitatea la prelegeri și seminare 20% 

Nota lucrul individual 20% 
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