Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

10.12.2018

PREZENTARE GENERALĂ


Disciplina Educație Fizică şi Sport are statut de disciplină obligatorie fiind cuprinsă
în planurile de învățământ, pentru anii I și II, ale tuturor facultăților din cadrul
UTCB: Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Instalații, Utilaj Tehnologic, Geodezie,
Hidrotehnică, Construcții Civile, Industriale și Agricole, FILS, DLSC.



Membrii departamentului sunt foști sportivi de performanță, unii dintre aceştia,
maeștri ai sportului, campioni naționali, balcanici și europeni. Prin experiența lor
în domeniu, asigură o activitate didactică competentă și adaugă un plus de valoare
procesului instructiv-educativ.



Membrii catedrei sunt angrenaţi în activitatea de cercetare, abordând probleme de
mare complexitate şi actualitate din domeniu.



Şapte cadre didactice din cadrul departamentului frecventează în prezent cursurile
doctorale, iar alte șase au obținut deja titlul de doctor.
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DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT - CADRE DIDACTICE
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Conf. univ. dr. ADRIAN MOTROC
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Lector univ. FLORENTINA UŢĂ
Lector univ. dr. OANA CONSTANTINESCU
Asist. univ. dr. GELU TUDOR UŢĂ
Asist. univ. drd. DANIELA TIMOFTE
Asist. univ. drd. POMPILIU SIMION
Asist. univ. drd. ALINA VULPE
Asis. univ. drd. BOGDAN VULPE
Asist. univ. drd. IORDAN ROMAN
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ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Educaţia fizică în învăţământul universitar este o
componentă a sistemului de educaţie universitară. Scopul
acestei discipline este de a rezolva o serie de sarcini cu
privire la dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea unor
deprinderi şi abilităţi necesare viitorilor cetăţeni şi
specialişti, precum şi creşterea nivelului unor indici fizici și
psihici, cu influențe pozitive asupra
personalitate ale practicanţilor.

însușirilor de
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ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
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COMPETENŢE DEZVOLTATE
PRIN PARTICIPAREA STUDENŢILOR LA LECŢIILE DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

• Mai bună înţelegere a ceea ce înseamnă comportamente
sănătoase, conţinutul şi formele de practicare independentă,
individuală şi de grup a exerciţiului fizic;
• Mai mare adaptabilitate şi flexibilitate în realizarea obiectivelor
propuse sau autopropuse;
• Capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii,
de a arăta toleranţă, de a exprima şi înţelege diferite puncte de
vedere, respect pentru valorile socio-morale, abilitatea de a se
integra şi colabora eficient în diferite grupuri;
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COMPETENŢE DEZVOLTATE
PRIN PARTICIPAREA STUDENŢILOR LA LECŢIILE DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

•

Competenţe de comunicare, concretizate în cunoştinţe privind terminologia
specifică domeniului EFS, abilitatea de a susţine un dialog cu tematică
specifică ş.a.



Abilitatea de a-şi compara dezvoltarea fizică cu parametrii/indicatorii
modelului somatic specific vârstei şi sexului şi de a acţiona dacă este cazul
pentru ameliorarea acestora.
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ACTIVITATEA STUDENŢILOR-BADMINTON
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ACTIVITATEA STUDENŢILOR-ÎNOT

