Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ ȘI MANAGEMENT ÎN SPORT
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. Elena MOLDOVAN, e.moldovan@unitbv.ro
Traseul 1 – PERFORMANŢĂ MOTRICĂ
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competenţe privind proiectarea modulară, planificarea conținuturilor de bază
precum și implicaţiile biologice şi sociale ale practicării activităţilor de tip sportiv;
 Să aplice în demersul antrenamentului sportiv, metode și mijloace în raport cu periodizarea
pregătirii pe diferite stadii de pregătire specific sportivilor de performanță;
 Să dezvolte cunoaşterea aprofundată a factorilor antrenamentului sportiv, a nivelului de
pregătire a sportivilor participanţi la competiţii de diferite tipuri şi categorii.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul aprofundează competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor - antrenor”,
caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale
din domeniul „Educaţie fizică şi sport.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile:
- antrenor la federaţii sportive (122901);
- antrenor de fotbal profesionist (347506);
- președinte federaţie sportivă și asimilați (122918);
- președinte complex, club sportiv și asimilați (122919).
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Traseul 2 – MANAGEMENT ÎN SPORT
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Să dezvolte competențe privind utilizarea elementelor de legislaţie şi management în
vederea organizării competiţiilor de diferite tipuri;
 Să aplice competențelor manageriale pentru elaborarea unor programe specifice
domeniului sportului de performanță și managementul structurilor sportive;
 Să dezvolte abilităţi de acţionare şi comunicare în sistemele competiţionale specifice
ramurilor de sport pe categorii de clasificare sportive;
 Să dezvolte competențe pentru organizarea şi conducerea evenimentelor şi a competiţiilor
în domeniul sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional.
Scurtă descriere a programului de studii:
Traseul aprofundează managementul activităţilor în sportul de performanţă, optimizarea
capacităţii de organizare a acestora, precum şi cunoaşterea avansată a regulamentelor de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor pe ramuri de sport. Dezvoltă și aprofundează
posibilitatea de executare a unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de
independenţă profesională.
Perspective după finalizarea studiilor:
 Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin
ciclul III – studii universitare de doctorat.
 Ocupaţii posibile:
- secretar federaţie (347503);
- organizator de competiţii sportive cu studii superioare de specialitate (514904);
- consultant în management sportiv (244107).

