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Statutul disciplinei 

Disciplină facultativă 

 

Titular disciplină 

Asist. drd. Gorban Corneliu Florin 

 

Obiectivele disciplinei (aplicații) 

 

Disciplina de Educaţie fizică şi sport, în conformitate cu programă analitică, îşi propune 

pregătirea studenţilor în următoarele direcţii: 

 formarea şi consolidarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiului fizic în 

scop curativ, deconectant, compensatoriu şi civilizat;  

 creşterea nivelului de motricitate generală şi dezvoltarea fizică armonioasă; 

 întărirea şi menţinerea stării generale de sănătate a studenţilor care să asigure o rezistenţă 

fizică şi psihică a studenţilor în condiţii de stres profesional şi economico-social;  

 învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea elementelor tehnice specifice unor ramuri  

sportive agreate de studenţi şi permisibile din punct de vedere al dotării materiale, pe parţi 

şi global. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

 

Lucrări practice 

Iformații utile: Reguli de protecție a muncii. Reguli de bază în practicarea sporturilor de masă. 

Volei / Fotbal  / Baschet: Exerciţii specifice mişcării în teren. Joc de verificare. Repetarea și 

consolidarea diferitelor procedee tehnice de conducere / lovire / aruncare a mingii învățate 

anterior. Noţiuni de regulament. 

Fitness-aerobic: Exerciţii în circuit pentru dezvoltarea fizică  generală. Exerciţii pentru 

dezvoltarea mobilităţii prin menţinerea unor poziţii fixe. Exerciţii de dezvoltare fizică generală 

folosind greutatea propriului corp. 

Colocviu final  / probe de control 
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Evaluare finală 

 

Forme de 

evaluare 

Modalităţi de evaluare 
Procent din nota finală 

Colocviu 

(probe de 

control) 

Prezenta şi activitatea  

la lucrări practice 15% 

 Activitatea directă la 

lucrări practice 25% 

Probe practice 
60% 

 

 

Persoana de contact 

Asist. drd. Gorban Corneliu Florin 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407566  

E-mail: cgorban@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 

 


