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Domeniul de licență: Educație fizică și sport 
Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 

1. Metodica și practica predării educației fizice și 
sportului; 

2. Metodica și practica predării gimnasticii în 
școală; 

3. Metodica și practica predării atletismului în 
școală; 

4. Metodica și practica predării fotbalului în 
școală și handbalului în școală; 

5. Hidrokinetoterapie; 
6. Metodica și practica predării voleiului în 

școală; 
7. Activități motrice de timp liber; 
8. Managementul competiției sportive; 
9. Metodica și practica predării baschetului în 

școală; 
10. Evaluare motrică și somatofuncțională; 
11. Activități motrice adaptate; 
12. Metodica predării lecției de educației fizică 

prin jocuri de mișcare; 
13. Planificare și evidență în educație fizică și 

sport școlar; 
14. Metodica predării șahului în școală; 
15. Elemente de tactică și strategie în jocul de șah; 
16. Strategii de realizare a reprezentativei școlare. 
Competențe vizate: 
Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și 
capacităților de concepere, demonstrare și 
execuție în cadrul lecțiilor practico-metodice cu 
privire la suportul necesar practicării exercițiilor 
fizice și a disciplinelor sportive prevăzute în 
programa școlară pentru educație fizică și 
sportivă din învățământul primar și gimnazial; 
Formarea și însușirea unor tehnici motrice 
specifice disciplinelor sportive și a modalităților 
de transmitere a acestora în școală, asociații și 
colective teritoriale; Consolidarea deprinderilor 
de a investiga și de a ameliora procesele de 
transmitere a cunoștințelor primite; Formarea de 
deprinderi de autocunoaștere și autoorganizare; 
capacitatea de stabilire a unor colective 
personale clare, conștientizarea mijloacelor 
legitime cu privire la deontologia profesiei, 

rezolvarea unor sarcini în condiții stresante, 
evaluarea corectă a obiectivelor propuse în 
raport cu celelalte ale grupului de care aparține; 
Dobândirea de competențe necesare conducerii 
colectivelor sportive din școlile generale care 
participă la competiții sportive de masă și de 
asigurare a procesului de selecție pentru 
activitatea sportivă organizată; Însușirea 
cunoștințelor precum și abilităților necesare 
organizării și conducerii manifestațiilor sportive, 
activităților de turism, a sporturilor nautice, ale 
activității de timp liber pentru diferite categorii 
de vârstă ale populației; Dobândirea 
competențelor și abilităților necesare conducerii 
procesului de antrenament sportiv și ale 
activităților adiacente acestuia la nivelul grupelor 
de copii și avansați din cluburi sau asociații 
sportive.  
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie 
profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. 
Diploma de conversie profesională conferă 
titularului dreptul de a ocupa posturi 
didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
în concordanță cu noua specializare. 
Cadrele didactice care finalizează programe de 
conversie profesională după finalizarea cu 
diplomă a ciclului I de studii universitare de 
licență se încadrează numai în învățământul 
preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe 
catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele 
didactice care finalizează programe de conversie 
profesională după finalizarea cu diplomă a 
ciclului II de studii universitare de master se pot 
încadra la orice nivel al învățământului 
preuniversitar. 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
  Prof. univ. dr. Claudiu MEREUȚĂ 

Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282 
Fax:      +40 236 468 061 


