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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 
Curs Seminar 

Lucrări 

practice 

Forma de 

evaluare 
Credite 

Mass-media şi valorile 

promovate. Genurile 

presei 

Se abordează elementele mass-media, valorile tipurile 

de informaţii cu care operează. Genurile presei (presa 

scrisă, TV, radio, internet). Construcţia ştirilor 

16 8 8 - C 4 

Tehnici de investigare 

jurnalistică în sport 

Se pun în evidenţă tehnici de colectare a informaţiei 

sportive, tehnica interviului, anchetei şi reportajului 
20 8 8 4 C 5 

Producţia unui produs 

de presă în sport 

(publicaţie, emisiune 

Se abordează tehnica proiectării şi elaborării unei 

publicaţii a emisiunilor de ştiri radio şi TV, precum şi a 

comentariilor sportive live 

16 8 8 - E 4 



de ştiri – radio şi TV) 

Jurnalism on-line Se analizează posibilităţile oferite de Internet pentru 

jurnalismul sportiv: ziar electronic, site-uri sportive, 

forumuri (grupuri de discuţii) 

24 8 4 12 E 6 

Teoria sportului  Noţiuni si terminologie în cultura fizică si sportivă; 

Sporturile de echipa si sporturile individuale; 

Abordarea interdisciplinară în sport; Dimensiunile 

sociale ale antrenamentului si competiţiei sportive; 

Violenta, drogurile, vedetismul si pariurile sportive; 

Rasa, religia si sexul in sport; Economia si politica 

sportiva 

28 8 4 16 E 6 

Istoria sportului si a 

olimpismului  

Istoria sportului romanesc si mondial; Jocurile 

Olimpice Antice; Mitologii sportive, Jocurile Olimpice 

Moderne, Miscarea Olimpica. 

20 8 4 8 E 5 

Certificarea 

competenţelor 

profesionale 

 

- - - 6 E 10 

Total   130 48 36 46  40 
 

Calificare universitară: Comunicare şi relaţii publice 

 

Competenţe profesionale: 

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 

C1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului 

de specialitate, descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia 

C1.5 Elaboarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate 

C2.3 Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea 

dreptului publicului de a fi informat correct 

C6.3 Valorificarea cunoştinţelor teoretice şi metodologice în vederea producţiei unei secţiunii tematice pentru orice produs media 

(respectând caracteristicile canalului de transmitere) 

C5.5 Elaborarea materialelor de presă (identificarea unei teme sau documentarea unei teme impuse, alegerea unghiului de abordare, a 

genului publicistic adecvat şi realizarea materialului propriu-zis) 



C2.1 Definirea şi utilizarea adecvată a terminologiei din programele specifice activităţilor de educaţie fizică şi sportive specifice 

programului de studii 

C6.2 Identificarea şi descrierea proceselor şi relaţiilor din cadrul grupului (practicanţi de activităţi de educaţie fizică şi sportive, echipa de 

specialişti şi voluntari) din perspectiva managementului activităţilor specifice 

 

Competenţe transversale: 
CT1. Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării 

eficiente şi deontologice a acestora 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice 
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