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Conf.univ.dr. Eva Acqui  

1. Planul de comunicare al organizației sportive și rolul său în dezvoltarea 

organizației 

2. Formarea și menținerea unei culturi organizaționale favorabile dezvoltării 

organizației sportive 

3. Managementul grupurilor și rolul acestuia în dezvoltarea și performanța 

grupurilor sportive 

4. Crearea și menținerea imaginii prin utilizarea sitului web/blogului în dezvoltarea 

personală a sportivilor 

5. Aspecte ale implicării instruirii asistate de calculator în predare/învățare în 

domeniul sportului 

6. Portofoliul digital al profesorului de sport și predarea în online, e-didactica în 

domeniul educației fizice și a sportului 

 

Lect.univ.dr. Gheorghe Sabău 

1. Dezvoltarea echilibrului ca și  componentă a  îndemânării  la elevii cu handicap 

motor 

2. Studiu asupra îmbunătățirii motricității în lecția de educație fizică la   clasele   

gimnaziale   cu   ajutorul   ștafetelor   și   parcursurilor aplicative 

3. Studiu privind practicarea  exercițiilor fizice organizate în opiniile elevilor din 

județul Maramureș 

4. Contribuția dansului sportiv la dezvoltarea biologică a tinerilor 



5. Nutriția – factor de bază în fitness și culturism 

6. Aspecte practico-metodice în dezvoltarea vitezei şi îndemânării la copiii  de 10-12 

ani prin mijloace specifice jocului de fotbal 

7. Aspecte privind particularitățile jocului de rugby  

8. Modelul de pregătire tehnico-tactic și psihologic al mijlocașului la grămadă în 

jocul de rugby  

9. Dezvoltarea   aptitudinilor   psihomotrice   prin   mijloace   specifice 

parașutismului 

10.   Îmbunătăţirea   conţinutului  instruirii   atletice   la   o   grupă   de începători        

 11. Caracteristicile închizătorului în jocul de rugby 

12. Studiu   privind   dezvoltarea  capacităților   coordinative:   orientare spațio-

temporală, ritm, tempo, echilibru și coordonare generală 

13. Raportul optim dintre  volum și intensitate  la înotători 

14. Dezvoltarea  supleţei la vârsta adolescenţei 

15. Creșterea eficienței jocului de rugby prin dezvoltarea calității motrice-forță   

16. Relația biunivocă dintre sport și calitatea vieții 

17. Pregătirea fizică  a jucătorilor de rugby juniori-analiza comparativă 

18. Recuperarea patologică a spondilozei cervicale la sportivi 

 

Lect.univ.dr. Popa Horațiu 

1. Diversificarea exercițiilor de influențare a dezvoltării fizice, armonioase și corecte 

a preșcolarilor 

2. Învățarea procedeelor tehnice de bază specifice fotbalului și eficientizarea 

procesului instructiv la clasele V-VIII 

3. Metodica folosirii mijloacelor și metodelor pentru școala mingii la fotbal 

4. Contribuții privind sporirea activității in orele de educație fizica prin folosirea 

jocului de fotbal 

5.  Dezvoltarea vitezei și îndemânării in lecția de educație fizica la nivelul claselor I-

IV 

6. Selecția primară la nivelul ciclului gimnazial în școală în vederea formării unei 

grupe de fotbal 

7. Model de pregătire fizică la fotbal in ciclul gimnazial 

8. Dezvoltarea calităților motrice prin jocuri de mișcare la ciclul primar 

9. Jocurile de mișcare ca mijloc de învățare a fotbalului la copii 



10. Controlul pedagogic al procesului de învățare a fotbalului în pregătirea tehnică la 

clasele V-VIII 

 

Lect.univ.dr. Tudor Bogdan  

1. Studiu comparativ asupra dezvoltării forței la elevii din Școala cu claseleI-VIII 

„........................................” Baia Mare 

2. Aspecte practico-metodice ale învăţării virajului tăiat, în schiul alpin 

3. Consideraţii actuale asupra tipurilor de accidente întâlnite pe pârtiile de schi din 

România 

4. Studiu asupra nivelului de practicare al exerciţiilor fizice la studenţii de la 

Facultatea de Educaţie Fizică 

5. Aspecte actuale ale motivației participării studenților la activități fizice pentru 

sănătate 

6. Avantajul terenului propriu – aspecte concrete în sportul contemporan 

7. Istoricul dezvoltării schiului în județul Maramureș 

8. Învățarea schiului prin joc 

9. Procedee metodice moderne de învățare a schiului la grupele de începători 

10. Studiu asupra rolului presei sportive în peisajul presei naționale 

11. Aspecte ale învățării jocului de handbal sub formă de joc 

12. Studiu comparativ asupra dezvoltarea calități motrice .”viteză”. prin jocuriși 

stafete 

13. Studiu comparativ asupra dezvoltarea calității motrice ”rezistență”, prin jocuri și 

stafete 

14. Studiu comparativ asupra dezvoltarea calității motrice ”forță”, prin jocuri 

 

Lect. univ. dr. Petru Grigoraș  

 

SCHI 

1. Modalități de activizare a elevilor prin mijloace specifice schiului alpin 

2.  Consolidarea ocolirilor cu schiurile paralele la elevii din clasele 5-8 

3. Forme de organizare a taberelor tematice de schi alpin, în context extrascolar 

 

 

 



TURISM 

1. Organizarea excursiei școlare. Aplicații practice. 

2. Jocuri și concursuri în activitatea turistică montană 

 

 

PEDAGOGIE 

1. Lecția de educație fizică - o abordare constructivistă 

2.  Dezvoltarea creativității la elevii de gimnaziu prin mijloace specifice educației 

fizice 

3. Învățarea pentru transfer. Modalități de eficientizare a transferului motor în lecția 

de educație fizică 

 

Lect.univ.dr. Motica Florin 

1. Automotivare în sportul de performanță 

2. Metode de reducere a stresului și anxietății de competiție 

3. Impactul trecerii la nivel de avansat asupra tinerilor sportivi 

4.  Gândirea- factorul cheie în motivația sportivilor 

5. Tehnici și metode de relaxare și rolul lor în pregătirea sportivilor de performanță  

6. Pregătirea psihologică sportivă precompetițională 

7.  Jocurile olimpice moderne.Începuturile olimpismului modern 

 

Lect.univ.dr. Chirculescu Nicolae  

1. Dezvoltarea calității motrice la ciclul primar prin ștafete și jocuri dinamice  

2. Dezvoltarea calităților motrice (viteza, forța, rezistența, îndemânarea) la clasele I-

IV 

3. Dezvoltarea calităților motrice (viteza, forța, rezistența, îndemânarea) la clasele 

V-VIII 

4. Jocuri și ștafete aplicative pentru nivelul primar  

5. Combaterea tendințelor de obezitate la ciclul primar prin mijloacele gimnasticii 

6. Gimnastica posturală în dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor din ciclul primar 

7. Dezvoltarea motricității generale prin utilizarea jocurilor de mișcare la clasa 

pregătitoare 



8. Dezvoltarea motricității generale prin utilizarea jocurilor de mișcare la clasele I-

IV 

9. Studiu privind dezvoltarea vitezei în lecția de educație fizică la clasa a IV-a 

10. Identificarea nivelului de dezvoltare a capacității motrice la elevii de clasa a IV-a 

11. Studiu privind metodologia de organizare a lecției de educație fizică la gimnaziu 

12. Realizarea pregătirii fizice în lecția de educație fizică cu ajutorul exercițiilor sub 

formă de joc 

13. Creșterea eficienței lecției de educație fizică la ciclul gimnazial prin folosirea 

băncii de gimnastică în diferite momente ale lecției 

14. Finalizarea acțiunilor de atac în jocul de fotbal, handbal, volei, baschet 

15.Dezvoltarea îndemânării cu mingea de handbal la clasa a V-a. 

16.Dezvoltarea calităţilor motrice prin mijloace specifice handbalului la nivelul 

ciclului gimnazial (cls. V – VIII). 

17.Dezvoltarea deprinderilor motrice utilitar- aplicative la ciclul primar (cls. 0 – IV). 

18.Diversificarea mijloacelor necesare dezvoltării calităţilor motrice la ciclul 

gimnazial. 

19.Optimizarea calităţii motrice forţa prin intermediul unui program bazat pe 

circuite de forță 

 

 

Lect univ Dr. Jurcău Vasile 

1. Studiu privind identificarea metodelor, mijloacelor şi materialelor pentru 

iniţierea elevilor in practicarea jocului de baschet în învățământ 

2. Repere teoretice şi metodice privind lucrul în circuit pentru  dezvoltarea forţei 

prin mijloace specifice jocului de baschet la elevii din învățământul gimnazial/ liceal 

3. Consideraţii teoretice privind selecţia echipei reprezentative de baschet la 

învăţământul gimnazial/liceal 

4. Strategii   de   dezvoltare a   potenţialului   creativ   a   elevilor   din   învăţământul 

primar/gimmnazial/liceal prin mijloacele jocului de baschet 

.5. Studiu privind identificarea mijloacelor specifice jocului de baschet pentru 

dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice la elevii învăţământului primar/ gimnazial 

6. Variante de practicare a jocului de baschet în şcoală la învăţământul 

gimnazial/liceal 



7. Studiu privind eficiența folosirii unor grupe de exerciţii din jocul de baschet, 

specifice dezvoltării capacităţilor coordinative în lecţia de educaţie fizică –ciclul 

gimnazial 

8. Studiu cu privire la folosirea exerciţiilor sub formă de joc şi întrecere în învăţarea 

jocului de baschet – începători 

9. Studiu   cu   privire   la   optimizarea   modelului   capacităţii   motrice   a   elevilor   

din   ciclul gimnazial folosind elemente tehnice specifice jocului de baschet 

10. Studiu cu privire la contribuţia jocului de baschet privind dezvoltarea calităţilor 

motrice(viteza, îndemânare, forţă, rezistenţă) 

11. Studiu privind optimizarea modelului pregătirii tehnice a baschetbaliștilor 

începători la nivel baby baschet. 

12. Dezvoltarea   vitezei   și   capacității   de   coordonare   prin   mijloace   specifice   

jocului   de bachet în ciclul gimnazial 

 


