Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
EDUCAŢIE FIZICĂ – MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR FORMALE, NONFORMALE ŞI
DE RECUPERARE A STĂRII DE SĂNĂTATE
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: Prof. univ. dr. Lorand BALINT, lbalint@unitbv.ro
Traseul 1 – Managementul activităţilor formale – Educaţie fizică şi sportivă şcolară
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competenţe teoretico-metodice din domeniul specialităţii şi să interpreteze
adecvat cerinţele curriculare formulate la nivel naţional pe componentele sale, în funcţie de
nivelurile de învăţământ preuniversitar / universitar, la care se realizează activitatea de
predare-învăţare-evaluare;
 Să aplice în demersul didactic, cunoştinţele dobândite, într-o manieră intra, inter şi
transdisciplinară;
 Să dezvolte capacităţi de acţionare pedagogică integrală asupra personalităţii
practicantului de activităţi motrice formale.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul aprofundează cunoştinţele de specialitate achiziţionate în ciclul de licenţă „Educaţie
fizică şi sportivă” şi contribuie la formarea competenţelor avansate pe linie profesională, oferind
absolventului tehnologii didactice integrate, compatibile cu satisfacerea cerinţelor unui
învăţământ centrat pe subiect.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile: 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal; 235104 expert
învăţământ; 235105 inspector şcolar; 235106 referent de specialitate în învăţământ; 342217
organizator evenimente sportive; 342302instructor de fitness; 342304 instructor de aerobic –
fitness; 342305 instructor de educaţie fizică.
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Traseul 2 – Managementul activităţilor nonformale – Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competenţe teoretico-metodice pentru derularea activităţilor sportive-turistice
şi de timp liber;
 Să aplice informaţiile acumulate, în scopul organizării şi conducerii activităţilor nonformale,
în mod adaptat categoriilor de vârstă ale participanţilor;
 Să dezvolte abilităţi de acţionare şi comunicare pentru creşterea coeziunii grupurilor mici
de subiecţi, precum şi proceduri de evaluare a acestora.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul aprofundează managementul activităţilor sportiv-turistice şi de timp liber, optimizarea
capacităţii de organizare a acestora, precum şi elaborarea unor strategii de dezvoltare
sociomotrică a grupurilor mici.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile: 342206 instructor (monitor); 342217 organizator evenimente sportive;
342302 instructor de fitness; 342304 instructor de aerobic – fitness; 422106 agent de asistenţă
turistică; 511304 ghid de turism montan, drumeţie montană; 511310 ghid de turism sportiv;
516907 animator socioeducativ; 235104 expert învăţământ; 235105 - inspector şcolar.
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Traseul 3 – Managementul exerciţiului fizic în recuperarea stării de sănătate
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competenţe teoretico-aplicative pentru derularea activităţilor de prevenţie şi
recuperare a stării de sănătate;
 Să aplice informaţiile acumulate, în scopul realizării de programe de intervenţie adaptate
categoriilor de vârstă, stării de sănătate şi gradului de afecţiuni funcţionale diagnosticate;
 Să dezvolte capacităţi de acţionare kinetoterapeutică, de prevenţie sau recuperare (după
caz), precum şi tehnici de comunicare adecvate stării de sănătate a pacientului.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul aprofundează cunoştinţele de specialitate achiziţionate în domeniul de licenţă
„Kinetoterapie” şi contribuie la formarea competenţelor avansate pe linie profesională, oferind
absolventului instrumente specifice de acţionare asupra pacientului, precum şi mijloace de
prevenţie a degenerărilor motorii de tip funcţional, date de stilul de viaţă sau predispoziţiile
ereditare ale acestuia.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile: 226405 kinetoterapeut; 226406 profesor de cultură fizică medicală

