Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ PSIHOMOTRICĂ
Domeniul fundamental: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Contact:
Domeniul de master: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
admitere-efsm@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Educaţie Fizică şi Sporturi Montane
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Lect. univ. dr. Dragoş Ioan TOHĂNEAN, dragos.tohanean@unitbv.ro
Traseul 1 – Calitatea vieții
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competenţe teoretico-aplicative din sfera psihomotricităţii în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a eficientizării activităților profesionale;
 Să perfecționeze deprinderile şi capacitățile intelectuale pentru adaptarea optimă la
necesitățile de schimbare ştiinţifico-tehnice, sociale, culturale contemporane;
 Să dezvolte capacități de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării
cercetării pe componenta de psihomotricitate.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul se fundamentează pe un ansamblu de cunoștințe orientate spre cercetarea științifică a
dimensiunii calității vieții dintr-o perspectivă bidirecțională. În acest sens, componenta studiului
psihomotricităţii este analizată în contextul educației permanente, cadrul informațional fiind
organizat şi structurat pentru a reliefa condiționările reciproce dintre acestea.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile: Cercetător în Educaţie Fizică şi Sport 226909, Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă 235916, Consilier învățământ 235103, Expert învăţământ 235104, Asistent
de cercetare în pedagogie 235102, consilier pentru tineret 235920, inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale 235921, consilier vocaţional 242315, Inspector de specialitate formare,
evaluare şi selecţie profesională 242404.

Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ PSIHOMOTRICĂ
Domeniul fundamental: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Contact:
Domeniul de master: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
admitere-efsm@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Educaţie Fizică şi Sporturi Montane
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Lect. univ. dr. Dragoş Ioan TOHĂNEAN, dragos.tohanean@unitbv.ro
Traseul 2 – Performanță psihomotrică
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competențe teoretico-metodice pentru elaborarea proiectelor de performanță
umană;
 Să aprofundeze cunoștințe referitoare la implicațiile dirijării corecte a efortului în activitățile
psihomotrice;
 Să dezvolte abilități de intervenție şi evaluare în cadrul activităților sportive de performanță.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul conferă cadrul de cunoștințe ce vizează cercetarea științifică pe nișa de performanță
umană obiectivată cu precădere în sfera sportului de performanță. Abordarea include analiza
disciplinelor conexe şi rolul acestora în obținerea rezultatelor notabile specifice activităților
sportive.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Știința sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile: Cercetător în Educaţie Fizică şi Sport 226909, Inspector şcolar pentru
educaţie permanentă 235916, Consilier învățământ 235103, Expert învăţământ 235104, Asistent
de cercetare în pedagogie 235102, consilier pentru tineret 235920, inspector şcolar pentru
proiecte educaţionale 235921, Specialist în activitatea de coaching 242412, Consilier sportiv
226911, Evaluator proiecte 241262.

