
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI       AVIZAT, 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE                 M.E.C.S. 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesionalǎ continuǎ     

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE  
Forma de învăţământ: IF          

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Management 

Calificare universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management  

Cod RNCIS: L40706007010 

 

Competențe: 

C1.3. Aplicarea de metode, tehnici și instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situații 

bine definite în dinamica mediului intern si extern al organizației. 

C2.5. Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor și politicilor organizaționale. 

C3.4. Evaluarea critic-constructivă a funcționarii  sistemului managerial și a subsistemelor sale. 

C4.5.Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-

evaluare în organizații. 

C5.4. Utilizarea de criterii si metode standard de evaluare a procesului decizional în organizații. 

C6.5. Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date, 

informații și cunoștințe. 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă și responsabilă. 

CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 

tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 

tehnicilor de învațare pentru propria dezvoltare. 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Valabil începând cu anul universitar 2015 – 2016 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei 

Activități didactice 
Nr. 

credite 

Forma 

de 

evaluare 
C S L P AP 

1. Managementul activităților sportive 28 28 - - - 7 E 

2. Antreprenoriat și cultură organizațională 28 28 - - - 7 E 

3. Teorii şi metode moderne  în educaţie fizică  28 20 - -  6 E 

4. Managementul investițiilor și proiectelor sportive 28 20 - - - 6 E 

5. Managementul calității activităților sportive 28 20 - - - 6 E 

6. Gestiunea  14 10 - - - 3 V 

7. Ergonomie în sport 20 14 - 14 - 6 P 

8. Finanțarea activităților sportive 28 28 - - - 7 E 

9. Evaluare în sport 22 - 10 - - 4 V 

10. Cercetare și elaborarea lucrării de absolvire - - - 64 - 8 P 

Total ore / Total credite 
224 168 10 78 - 

60 
6 E + 2 V 

+ 2 P 480 
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