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FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei Sociologia sportului 

Anul de studiu 4 Semestrul VIII Tipul de evaluare finală (E/V) Ex 

Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob. Nr. de 

credite 
3 

Total ore din planul de 

învăţământ 
90 Totalul ore studiu 

individual 
45   

Titularul disciplinei 

( grad didactic şi 

ştiinţific, nume, 

prenume) 

Titular curs Titular seminar / lucrări practice 

Lector superior 

Magistru în sociologie 

Şaragov Natalia 

Lector superior                     

Magistru în sociologie 

Şaragov Natalia 

Catedra de specialitate Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe generale    

 

- Să argumenteze criteriile de elaborare şi selectare a unor principii valorice şi să   opereze cu 

ele, fapt ce impune dezvoltarea  gîndirii divergente,  asociative, flexibile şi creative. 

- Să exerseze un limbaj  disciplinar adecvat.  

- Să opereze interdisciplinar şi constructiv în diferite situaţii din domeniu sportului. 

- Să demonstreze  capacităţi  de comunicare, dezbatere şi analiză constructivă pentru 

constituirea Eu-lui critic şi reflexiv.  

    - Să  valorifice interconexiunea dintre sociologia sportului şi celelalte discipline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 

 

- să definească, conceptele cheie, teoriile, noţiunile, disciplinei de studii;  

- să identifice legităţile şi particularităţile dezvoltării sportului în societate;  

- să reproducă obiectivele, principiile şi metodele disciplinei. 

- să posede definiţii şi semnificaţii a termenilor specifici domeniului; 

- să posede metode de investigare sociologică; 

- să identifice problemele sociale ale dezvoltării sportului ca fenomen social 

important de activitate şi agriment; 

- să cunoască soluţiile propuse în vederea soluţionării diferitor probleme ce ţin de 

implementarea sportului în viaţa socială; 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ 

Total C S LP 

90 30 15 - 
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disciplinei 

 

2. Instrumental-aplicative:  

-    să analizeze conceptele  fundamentale; 

- să posede diferite maniere de argumentare a propriei viziuni; 

- să-şi expună părerea personală referitor la ideile sau ipotezele formulate intr-o 

dezbatere; 

- să fie capabili de a efectua cercetări sociologice în domeniul sportului;  

- să aplice cunoştinţele, capacităţile  acumulate în activitatea profesională. 

 

3. Atitudinale:  

- să demonstreze capacităţi de comunicare şi de dezbatere a subiectelor; 

- să aplice principiile gîndiri critice şi divergente într-o discuţie despre sport şi 

cultură fizică; 

- să justifice universul valoric personal şi armonizarea acestuia cu valorile 

comunităţii; 

-  să-şi dezvolte capacitatea de activitatea individuală într-un sistem de activitate 

socială. 

 

 

Conţinutul disciplinei 

Tematica 

generală 

Sociologia – ştiinţă despre 

realitatea socială 

2 ore Sociologia – ştiinţă despre 

realitatea socială 

2 ore 

Metode şi tehnici de cercetare   

sociologică 

2 ore Metode şi tehnici de cercetare   

sociologică 

2 ore 

Sociologia sportului - ramură 

a sociologiei 

2 ore Conţinutul socio – cultural al 

culturii fizice şi sportului. 

Căile de asimilare de către 

societate 

2 ore 

Concepţia sociologică a 

culturii fizice şi sportului 

4 ore Sportul şi activitatea fizică – 

mediul de socializare 

2 ore 

Conţinutul socio – cultural al 

culturii fizice şi sportului. 

Căile de asimilare de către 

societate 

2 ore Sportul de performanţă, rolul 

lui în societate 

2 ore 

Sportul şi activitatea fizică – 

mediul de socializare 

4 ore Instituţiile sociale ce 

administrează activităţile 

sportive 

2 ore 

Sportul de performanţă, rolul 

lui în societate 

4 ore Cariera sportivă şi problemele 

adaptării sociale 

2 ore 

Instituţiile sociale ce 

administrează activităţile 

sportive 

2 ore Timpul liber şi sportul de 

masă 

1 ore 

Problemele sociale ale culturii 

fizice şi sportului 

4 ore   

Cariera sportivă şi problemele 

adaptării sociale 

2 ore   

Timpul liber şi sportul de 

masă 

2 ore   
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Bibliografie 

obligatorie 

selectivă 

 

1. Acabrian Mircea, Sociologie generală, Iaşi 2003 

2. Andrei P., Sociologie generală, Iaşi, 1996. 

3. Dicţionar de sociologie urmat de indicatori demografici, economici, 

sociali şi sociologici, Bucureşti, 1998. 

4. Dicţionar de sociologie, Bucureşti, 1996. 

5. Giddens Anthony. Sociologie. Bucureşti, 2000. 

6. Goodman N., Introducere în sociologie, Bucureşti, 1997. 

7. Hatos A., Sociologia sportului, (note de curs), Bucureşti 2005 

8. Miftode V., Metodologia sociologică: metode şi tehnici de cercetare 

sociologică, Galaţi, 1995. 

9. Mihu A., Introducere în sociologie, Cluj-Napoca, 1992. 

10. Nicolau M., Compendiu la sociologia sportului, Bucureşti 2006 

11. Rotariu T., Iluţ P., Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Iaşi, 1997. 

12. Strungă C., Introducere în soicologie, Timişoara, 1997. 

13. Кравченко А., Основы социологии, М., 1998. 

14. Лубышева Л., Социология физической культуры и спорта, М., 2001 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % 

{total = 100%} 

Media notelor acordate la  seminar: 

 Note pentru referate, eseuri, studii de caz; 

 Notele acordate pentru participarea la conferinţe 
ştiinţifice; 

60 % 

    Nota acordată la examinarea finală 40 % 

 

Cerinţe minime pentru promovare: 

(pentru nota 5) 

Îndeplinirea parţială a cerinţelor 

Cerinţe maxime de promovare 

(pentru nota 10) 

Îndeplinirea totală a cerinţelor 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

Studiul notiţelor de curs 5   

Studiul după manual 5   

Studiul bibliografic 10   

Pregătire prezentare referat  5   

Pregătire participări la conferinţe 10   

Pregătire pentru examen 10   

 

Total ore studiu individual (pe semestru)= 45  

 

Data întocmirii:______________ 

Titular curs: 

Titular seminar: 

Şef catedră: 


