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LICENŢĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 
 

Statutul profesional 

 
 

Absolventul de  studii universitare de licenţă poate activa ca și: 

 Cadru didactic de specialitate în învăţământul obligatoriu ( cl.I-IX), în comdiţiile 

promovării modulului psiho-pedagogic. 

 Antrenor asistent ( cat. a-IV-a)  la cluburile sportive şcolare (în condiţiile promovării 

modulului psiho-pedagogic), cluburi sportive, asociaţii sportive. 

 

Competenţele absolventului facultăţii de educaţie fizică si sport –  

specializarea educaţie fizică nivel licenţă 
 

Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea componentelor procesului instructiv-educativ în educaţie fizică. 

2. Dobândirea de cunostinţe practico- metodice de specialitate  şi a capacităţii de a le aplica 

în practică. 

3. Capacitatea de a aduce modificări conţinuturilor în raport cu noutăţile apărute în 

diferitele discipline/ramuri/probe sportive şi în domeniile de graniţă. 

4. Capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i stimula pentru activitatea de educaţie 

fizică. 

5. Capacitatea de a pregăti elevii pentru a fi apţi să practice independent exerciţiul fizic, de 

a se autorganiza şi autoconduce. 

6. Capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabilii 

responsabilităţi în cadrul grupului. 

7. Capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în funcţie de situaţiile 

existente. 

 

Competenţe de specialitate: 

1. Capacitatea de a proiecta  şi a realiza optim activitatea instructiv-educativă conform 

programelor şcolare în vigoare (programele pentru clasele I-IX ). 



 

 

 

PAGINA  |                                                                                                                                                 Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

2 

 . 

         FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT. 
 
  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 
. 
. 

 

2. Capacitatea de a proiecta si conduce pregatirea echipelor sportive scolare. 

3. Capacitatea de a evalua obiectiv, pe baza unor criterii de evaluare bine stabilite. 

4. Capacitatea de a organiza tabere şcolare (munte, mare). 

5. Capacitatea de a organiza excursii şcolare (ghid montan). 

6. Capacitatea de a organiza serbări şcolare. 

7. Capacitatea de a organiza competiţii sportive şcolare. 

8. Capacitatea de a preveni si salva de la înec (salvamar). 

9. Capacitatea de a pregăti sportivi de performanță la nivel de copii și juniori. 

 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Nagel Adrian 

 

 


