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    raportului privind stagiul 

de practică. 

  

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

11.03.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe psihopedagogice 

și socioumanistice și 

Bazele teoretice ale 

culturii fizice 

2. Educație fizică Ciclul I 307 Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

17.09.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe psihopedagogice 

și socioumanistice și 

Bazele teoretice ale 

culturii fizice 

Practica pedagogică II 

 

21.09.2020 – 

16.10.2020 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe psihopedagogice 

și socioumanistice și 

Bazele teoretice ale 

culturii fizice 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică. 

23.10.2020 Comisia specializată în 

cadrul catedrei. 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

29.10.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe psihopedagogice 

și socioumanistice și 



Bazele teoretice ale 

culturii fizice 

3. 

 

Fitness și 

programe de 

recreare  

Ciclul I 207 

 

Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

29.01.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

Practica de inițiere 

 

 

 

01.02.2021 – 

26.02.2021 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică. 

05.03.2021 Comisia specializată în 

cadrul catedrei. 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

11.03.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

 

4. 

Fitness și 

programe de 

recreare  

Ciclul I 308 

 

Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

17.09.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

Practica tehnologică 21.09.2020 – 

16.10.2020 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică la catedre 

23.10.2020 Comisia specializată în 

cadrul catedrei 



Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

29.10.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

 

5. Servicii 

hoteliere, turism 

și agrement 

Ciclul I 208 Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

29.01.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

Practica de inițiere 

 

 

 

01.02.2021 – 

26.02.2021 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică. 

05.03.2021 Comisia specializată în 

cadrul catedrei. 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

11.03.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

6. Servicii 

hoteliere, turism 

și agrement 

Ciclul I 310 Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

17.09.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

Practica tehnologică 

 

 

 

21.09.2020 – 

16.10.2020 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică. 

23.10.2020 Comisia specializată în 

cadrul catedrei. 



Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

29.10.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Natație și Turism 

7. Psihopedagogia 

educației fizice 

și sportului 

Ciclul II PEFS 

Anul I 
(120 

credite) 

Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

09.10.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe Psihopedagogice 

și Socioumanistice 

Practica de specialitate 12.10.2020 – 

13.11.2020 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe Psihopedagogice 

și Socioumanistice 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică 

20.11.2020 Comisia specializată 

din cadrul catedrei 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

26.11.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Științe Psihopedagogice 

și Socioumanistice 

8. Educaţie 

Management și 

Marketing în 

Sport 

Ciclul II EMMS  

Anul II 
(120 

credite) 

Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

09.10.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Managementul Culturii 

Fizice 

Practica managerială 12.10.2020 – 

13.11.2020 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Managementul Culturii 

Fizice 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

20.11.2020 Comisia specializată 

din cadrul catedrei 



de practică 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

26.11.2020 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Managementul Culturii 

Fizice 

9. Tehnologii și 

management în 

fitness 

Ciclul II TMS 

Anul I 
(120 

credite) 

Conferinţa de repartizare 

la stagiul de practică 

26.03.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

 

Practica de specialitate 29.03.2021 – 

30.04.2021 

Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

Prezentarea portofoliului 

de practică şi susţinerea 

raportului privind stagiul 

de practică 

11.05.2021 Comisia specializată 

din cadrul catedrei 

Conferinţa de totalizare a 

stagiului de practică 

 

14.05.2021 Decanatul facultăţii 

pedagogie, catedra 

Gimnastică 

 


