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1. Noţiuni fundamentale ale Teoriei şi Metodicii Educaţiei Fizice şi Sportului.
2. Sistemul metodelor şi procedeelor metodice de instruire în educaţia fizică
şi sport.
3. Sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
4. Principiile didactice în educaţia fizică și sportul universitar .
5. Componentele proceselor instructiv-educative în educaţie fizică şi sport.
6. Obiectivele educației fizice în învățământul superior.
7. Particularităţile activităţii de educaţie fizică şi sport în învăţământul
universitar de neprofil.
8. Forme de organizare a activităţiilor de educaţie fizică şi sport în
învăţământul universitar de neprofil.
9. Educaţia fizică în învățământul superior economic.
10. Evaluarea în educație fizică și sport.
11. Educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale.
12. Managementul activităţilor fizice în învăţământul superior.
13. Orientări metodologice moderne în educaţie fizică şi sport.
14. Efortul fizic specific capacităţii de performanţă.
15. Tehnica procedeelor de înot sportiv.
16. Metodica învăţării procedeelor de înot sportiv.
17. Aspecte privind selecţia la înot.
18. Iniţiere în tehnica salvării de la înec şi prim-ajutor.
19. Inotul terapeutic, mijloc asociat al kinetoterapiei.
20. Metodologie de instruire pentru disciplina înot la toate categoriile de
vârstă (învăţarea şi perfecţionarea înotului).
21. Metodologie de instruire pentru disciplina înot terapeutic, la copii şi adulţi
(corectarea deficienţelor fizice în apă, menţinerea mobilităţii articulare,
combaterea bolilor cardio-vasculare şi a obezităţii).
22. Metodologie de recuperare motorie adresată copiilor şi persoanelor cu
dizabilităţi (recuperarea mobilităţii şi motricităţii generale, relaxare musculară,
ameliorarea posturii generale, ameliorarea contracturilor musculare şi a
hipotoniei).
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1.
Fundaments of physical education and sports theory and methodology
2.
The means of physical education and sports training;
3.
Educational components of physical education and sports teaching;
4.
Principles of didactics in physical education and sports in universities;
5.
Training methods and procedures in physical education and sports
teaching;
6.
Physical education and sport objectives in higher education;
7.
Physical education and sport peculiarities in universities;
8.
Forms of organization of physical activities in universities;
9.
Physical education in economic domain universities;
10.
Assessment in physical education and sport;
Physical education and sport as social activities;
11.
12.
Management of Physical activities in thigher Education;
Modern methodological guidelines in physical education and sport;
13.
14.
The physical effort specific for performance capacity;
15.
Engineering processes swimming sports.
16.
Methods of learning processes swimming sports;
17.
Aspects of selecting swimming;
18.
Introduction to technical rescue from drowning and first aid;
19.
Swimming therapeutic associate physical therapy center;
20.
Methodology training for swimming discipline at all ages (learning and perfecting
swimming);
21.
Methodology training for therapeutic swimming discipline for children and adults
(correct physical deficiencies in water, maintain joint mobility, combat cardio-vascular disease
and obesity);
22.
Motor recovery methodology for children and persons with disabilities (mobility
and motor function recovery, muscle relaxation, improve overall posture, relieve muscle tension
and hypotonia).
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