
aplicative. 

4. Căi și mijloace de predare a gimnasticii ritmice la ciclul gimnazial. 

5. Optimizarea lecției de educație fizică din ciclul gimnazial prin introducerea mijloacelor de 

pregătire artistică. 

6. Rolul obiectelor portative în dezvoltarea capacităților coordinative la nivelul elevilor din ciclul 

primar. 

7. Impactul utilizării obiectelor portative asupra capacității motrice a elevilor din ciclul gimnazial. 

8. Căi și mijloace de predare a conținutului pregătirii artistice la nivelul elevilor din ciclul primar. 

 

Prof. univ. dr. DRAGOMIR MARIAN 

1. Metode și mijloace eficiente pentru inițierea și învățarea jocului de tenis a copiilor din ciclul 

primar. 

2. Eficientizarea căilor și mijloacelor de învățare a tenisului de câmp la nivel gimnazial. 

3. Metode și mijloace utilizate pentru pregătirea elevilor care practică tenisul de câmp. 

4. Selecția primară în jocul de tenis de câmp. 

5. Dezvoltarea capacităților coordinative la nivelul elevilor din ciclul gimnazial cu mijloace din 

tenis de câmp. 

6. Căi și mijloace de însușire corectă a elementelor tehnice din jocul de tenis de câmp la nivel 

gimnazial. 

7. Metode și mijloace de evaluare a nivelului de pregătire în tenis de câmp la nivel gimnazial. 

8. Căi și mijloace de predare a conținutului pregătirii echipei reprezentative de badminton la nivel 

gimnazial. 

9. Posibilități de optimizare a pregătirii fizice la nivel gimnazial cu mijloace din tenis de câmp. 

 

Conf. univ. dr. ALBINĂ CONSTANTIN 

1. Dezvoltarea fizică la elevii din ciclul primar  

2. Dezvoltarea capacității coordonative la elevii din ciclul primar 

3. Dezvoltarea capacității motrice la elevii din clasa a-VIII-a 

4. Optimizarea și standardizarea metodelor și mijloacelor pentru dezvoltarea capacității motrice la 

elevii din clasa a-v-a 

5. Dezvoltarea  capacităţii motrice la sportivi juniori iii care folosesc exerciții cu greutăți 

6. Studiu privind folosirea diferitelor procedee metodice pentru dezvoltarea forței la elevii din 

ciclul gimnazial 

7. Dezvoltarea forței folosind exerciții specifice la elevii din ciclul primar 

8. Dezvoltarea fizică armonioasă la elevii din ciclul gimnazial folosind mijloace din culturism 

9. Dezvoltarea forței explozive prin metoda repetarilor și a circuitului la elevii din ciclul 

gimnazial 

10. Dezvoltarea detentei la elevii din ciclul primar folosind exerciții pliometrice 

 

Conf. univ. dr. ALBINĂ ALINA ELENA 

1. Pregătirea polivalentă în probele de sărituri la atleţii juniori iii 

2. Studiu privind educarea vitezei la elevii din clasele  V-VIII în cadrul lecţiilor de educaţie fizică 

și sport 

3. Dezvoltarea rezistenţei în lecţia de educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul gimnazial prin 

mijloace specifice atletismului 

TEME LICENȚĂ 2022-2023 CRAIOVA 

 

Prof. univ. dr. COSMA GERMINA 

1. Selecția primară în gimnastica ritmică. 

2. Rolul exercițiului fizic în dezvoltarea psihomotricității elevilor din ciclul primar. 

3. Dezvoltarea motricității generale a elevilor din ciclul gimnazial prin intermediul traseelor 



4. Pregătirea echipei reprezentative de cros  

5. La nivel primar 

6. Dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice atletismului 

7. Studiu privind dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul gimnazial 

8. Dezvoltarea capacităţii motrice la o grupă de începători orientată spre probele de semifond 

9. Selecţia în sport pentru probele de sărituri specifice atletismului 

10. Dezvoltarea motricității elevilor în gimnaziu prin mijloacele atletismului 

11. Dezvoltarea forţei prin metode şi mijloace specifice la o grupă de juniorii iii, specializată în 

probe de aruncări 

 

Conf. univ. dr.  NANU MARIAN COSTIN 

1. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul primar prin mijloacele specifice dansului 

modern 

2. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul primar prin mijloacele specifice gimnasticii 

artistice 

2. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul gimnazial prin mijloacele specifice gimnasticii 

artistice /gimnasticii aerobice 

3. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul gimnazial prin mijloacele specifice dansului 

modern / dansului sportiv 

4. Dezvoltarea capacităţii de efort la elevii din ciclul primar prin mijloacele specifice gimnasticii 

artistice 

5. Dezvoltarea capacităţii de efort la elevii din ciclul gimnazial prin mijloacele specifice dansului 

modern/dansului sportiv 

6. Dezvoltarea capacităţii de efort la elevii din ciclul gimnazial prin mijloacele specifice gimnasticii 

artistice/gimnasticii aerobice 

7. Dezvoltarea mobilității la elevii din ciclul gimnazial prin mijloacele specifice gimnasticii 

aerobice 

8. Dezvoltarea competențelor artistice la elevii de gimnaziu prin intermediul dansului 

9. Dezvoltarea capacităţilor coordinative la elevii claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de 

mişcare la lecţiile de educaţie fizică 

10. Rolul obiectivelor portative în dezvoltarea capacităţilor coordinative la elevii de gimnaziu 

 

Conf. univ. dr.  LICĂ ELIANA 

1. Căi și mijloace de predare a conținutului jocului de tenis de masă la nivel gimnazial. 

2. Elaborarea de teste noi în vederea aprecierea copiilor care practică tenisul de masă la gimnaziu. 

3. Modalități de eficientizare a învățării principalelor elemente tehnice în tenis de masă la ciclul 

primar. 

4. Modalități de realizare a selecției secundare în tenis de masă. 

5. Studiu privind stabilirea celor mai importante aptitudini pentru selecția în tenis de masă. 

6. Posibilități de optimizare a pregătirii echipei reprezentative de tenis de masă. 

7. Eficientizarea căilor și mijloacelor de instruire în tenis de masă. 

8. Studiu privind importanța comunicării profesor și sportivii care practică tenisul de masă la 

ciclul gimnazial. 

9. Optimizarea capacității motrice la elevii din ciclul gimnazial prin folosirea mijloacelor din 

jocurile sportive. 

10. Rolul și locul practicării exercițiilor fizice în bugetul de timp liber al elevilor din ciclul primar. 

 

Conf. univ. dr.  BARBU DUMITRU 

1. Priorități metodice ale pregătirii elevilor de 7-8 ani în jocul de fotbal 

2. Priorități metodice ale pregătirii elevilor de 9-10 ani în jocul de fotbal 

3. Priorități metodice ale pregătirii elevilor de 11-12 ani în jocul de fotbal 

4. Priorități metodice ale pregătirii elevilor de 13-14 ani în jocul de fotbal 



5. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de transmitere a mingii în jocul de fotbal la elevii 

din ciclul primar – lovirea cu piciorul 

6. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de transmitere a mingii în jocul de fotbal la elevii 

din ciclul gimnazial – lovirea mingii cu capul 

7. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de transmitere a mingii în jocul de fotbal la elevii 

din ciclul gimnazial – aruncarea de la margine 

8. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de intrare în posesie a mingii în jocul de fotbal la 

elevii din ciclul primar – preluarea mingii 

9. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de intrare în posesie a mingii în jocul de fotbal la 

elevii din ciclul gimnazial – deposedarea adversarului de minge 

10. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de păstrare a posesiei mingii în jocul de fotbal la 

elevii din ciclul primar – conducerea mingii 

11. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice de păstrare a posesiei mingii în jocul de fotbal la 

elevii din ciclul primar – mișcarea înșelătoare 

12. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice ale portarului în jocul de fotbal din ciclul primar 

13. Învățarea și consolidarea elementelor tehnice ale portarului în jocul de fotbal din ciclul 

gimnazial 

14. Învățarea și consolidarea acțiunilor tactice individuale în atac ale elevilor în jocul de fotbal din 

ciclul gimnazial 

15. Învățarea și consolidarea acțiunilor tactice colective în atac în jocul de fotbal ale elevilor din 

ciclul gimnazial 

 

Conf. univ. dr.  STOICA DORU 

1. Caracteristicile jocului şi pregătirii elevilor  la nivelul echipei reprezentative școlare 

2. Aspecte metodice asupra modelului de joc și instruire la nivelul echipei reprezentative școlare 

3. Studiu privind metodele şi mijloacele moderne de predare a jocului de fotbal  la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

4. Aspecte metodice privind eficienta centrarii și finalizării prin șut la poartă  la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

5. Aspecte metodice privind instruirea tehnico-tactică  la nivelul echipei reprezentative școlare 

6. Orientări moderne privind optimizarea pregătirii tehnice la nivel de echipă reprezentativă 

școlară 

7. Aspecte metodice privind consolidarea actiunilor tehnico-tactice  la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

8. Studiu privind importanța aparatelor ajutătoare în consolidarea procedeelor tehnico-tactice la 

nivelul echipei reprezentative scolare 

9. Aspecte metodice privind consolidarea recuperării mingii  la nivelul echipei reprezentative 

școlare 

10. Aspecte metodice privind predarea tacticii  la nivelul echipei reprezentative școlare 

 

Conf. univ. dr. UNGUREANU-DOBRE AURORA  

1. Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice viteza 

pentru elevii din învățământul primar. 

2. Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice forța 

pentru elevii din învățământul gimnazial. 

3. Elaborarea  traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în învățământul primar. 

4. Elaborarea  traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în învățământul gimnazial. 

5. Sistematizarea și elaborarea de jocuri de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice 

capacitatea coordinativă  pentru elevii din învățământul primar. 

6. Sistematizarea și elaborarea de jocuri de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice 

capacitatea coordinativă la elevii din învățământul gimnazial. 
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7. Studiu privind folosirea metoda predării globale comparativ cu metoda analitică a procedeelor 

tehnice din fotbal la grupe mixte de copii. 

8. Studiu privind activitatea opțională, la orele de educație fizică, a elevilor din ciclul gimnazial. 

9. Studiu privind activitatea de educație fizică și sport, desfășurată în mediul on line, a elevilor din 

ciclul gimnazial și opțiunile acestora. 

 

Conf. univ. dr.  BARBU MIHAI 

1.  Aspecte privind modul de acţiune al marketerilor sportivi 

2.  Coordonatele şi aspectele aplicării sponsorizării în sport 

3.  Evolutia constitutiva a sistemului sportiv national 

4.  Impactul economic al evenimentelor sportive 

5.  Influenta managementului sportiv asupra activitatii sportive din România 

6.  Organizarea şi conducerea structurilor sistemului naţional britanic de educaţie fizică şi sport 

7.  Organizarea şi conducerea structurilor sistemului naţional francez de educaţie fizică şi sport 

8.  Organizarea şi conducerea structurilor sistemului naţional german de educaţie fizică şi sport 

9.  Organizarea şi conducerea structurilor sistemului naţional italian de educaţie fizică şi sport 

10.  Strategii si instrumente publicitare in sport 

 

Conf. univ. dr.  PASCU DĂNUȚ 

1. Dezvoltarea vitezei în jocul de volei la  învățământul gimnazial 

2. Metodica învățării pasei cu două mâini de sus spre înainte 

3. Metodica de învățare a voleiului la gimnaziu, urmărind obiectivele programei școlare 

4. Rolul  folosirii jocurilor motrice  în pregătirea jocului de volei la elevi 

5. Modelarea pregătirii în jocul de volei pe structuri funcționale la nivelul speranțelor 

6. Pregătirea fizică specifică în voleiul juvenil 

 

Lect. univ. dr. SHAAO MIRELA 

1. Dezvoltarea calităților motrice la elevii din ciclul gimnazial prin mijloace specifice jocului de 

volei. 

2. Optimizarea procesului de predare - învățare a elementelor de conținut ale jocului de volei la 

nivel gimnazial - anul I de instruire. 

3. Optimizarea procesului de predare - învățare a elementelor de conținut ale jocului de volei la 

nivel gimnazial - anul II de instruire. 

4. Optimizarea procesului de predare - învățare a elementelor de conținut ale jocului de volei la 

nivel gimnazial - anul III de instruire. 

5. Optimizarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de volei a școlii. 

 

Lect. univ. dr. POPESCU CĂTĂLIN 

1. Studiu privind dezvoltarea capacitatii motrice-viteza prin mijloace specifice handbalului la 

elevii din ciclul gimnazial. 

2. Studiu privind dezvoltarea capacitatii motrice-indemanarea prin mijloace specifice handbalului 

la elevii din ciclul primar. 

3. Studiu privind dezvoltarea capacitatii motrice-rezistenta prin mijloace specifice handbalului la 

elevii din ciclul gimnazial. 

4. Considerente  asupra jocului in atac la echipa de handbal la nivelul ciclului primar. 

5. Modalitati de instruire si pregatire a echipei reprezentative scolare de handbal. 

6. Realizarea obiectivelor educatiei fizice la nivel gimnazial prin utilizarea unor mijloace din 

jocul de handbal. 

7. Imbunatatirea motricitatii la elevii de clasa a-v-a cu ajutorul stafetelor si parcursurilor 

aplicative. 

8. Posibilitati de imbunatatire ale selectiei si pregatirii unei echipe reprezentative de handbal la 

ciclul primar.. 



9. Implementarea mijloacelor specifice ale jocului de handbal in dezvoltarea indemanarii la elevii 

de gimnaziu. 

10. Sisteme de actionare specifice jocului de handbal pentru cresterea capacitatii coordinative la 

elevii de gimnaziu. 

 

Lect. univ. dr. BRABIESCU CĂLINESCU LUMINIȚA 

1. Dezvoltarea vitezei de reacție și execuție la elevii din ciclul gimnazial prin intermediul 

jocurilor de mișcare. 

2. Optimizarea lectiei de educație fizică privind utilizarea stafetelor si traseelor aplicative pentru 

consolidarea deprinderilor motrice. 

3. Dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul primar prin introducerea ștafetelor și traseelor aplicative. 

4. Căi și mijloace de optimizare a învățării schiului alpin sub formă de joc la începători. 

5. Selecția și pregătirea echipei școlare în ciclul gimnazial. 

 

Lect. univ. dr. COSMA ALEXANDRU 

1. Dezvoltarea vitezei prin mijloace specifice jocului de baschet în ciclul gimnazial. 

2. Optimizarea lecției de educație fizică prin utilizarea unor mijloace specifice jocului de baschet. 

3. Dezvoltarea capacitatății de coordonare prin mijloace specifice jocului de baschet în ciclul 

gimnazial. 

4. Dezvoltarea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de baschet la nivel gimnazial. 

5. Selecția în jocul de baschet. 

6. Optimizarea procesului de instruire în jocul de baschet la nivelul echipei școlare reprezentative. 

7. Model teoretic privind utilizarea mijlocelor specifice jocului de baschet în vederea dezvoltării 

capacității motrice a elevilor din ciclul primar. 

 

Lect. univ. dr. POPA GABRIEL 

1. Exprimarea și dezvoltarea spiritului emulativ în lecțiile de educație fizică la clasa a Vl-a 

2. Entuziasmul manifestat de elevii de clasa a Vil-a în lecțiile în care sunt introduse jocuri 

dinamice 

3. Creșterea parametrilor motrici la elevii de clasa a Vl-a care folosesc metoda lucrului în circuit 

în lecțiile de educație fizică 

4. Posibilitatea de a influența pozitiv motricitatea elevilor de clasa a Vl-a prin trasee aplicative 

școlare 

5. Posibilități multiple de optimizare a lecției de educație fizică la clasa a VIII-a 

6. Atingerea obiectivului de a dezvolta calitățile motrice de bază la elevii de vârsta 12-13 ani prin 

folosirea mijloacelor dinamice 

7. Trecerea la o treaptă superioară în dezvoltarea capacității motrice prin utilizarea metodei 

lucrului diferențiat în lecții la elevi de clasa a V-a 

8. Perfecționarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare la eleviii de clasa a Vil-a manifestată 

prin indici motrici mai buni 

9. Dezvoltarea capacității motrice, ca obiectiv de prim rang, prin găsirea celor mai eficiente 

metode, mijloace și forme de organizare în lecțiile de educație fizică la clasa a VH-a 

10. Complexitatea ștafetelor folosite în lecțiile de educație fizică la clasa a V-a pentru influențarea 

favorabilă a indicilor capacității motrice 

 

Lect. univ. dr. FORȚAN CĂTĂLIN 

1. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul primar prin mijloacele specifice scrimei 

2. Dezvoltarea flexibilităţii la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice scrimei 

3. Dezvoltarea psihomotricității elevilor din ciclul primar rin intermediul jocurilor de mișcare 

4. Dezvoltarea vitezei de reacție și execuție la elevii din ciclul gimnazial prin intermediul 

jocurilor specifice scrimei. 



5. Selecția primară în scrimă 

6. Dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul primar 

7. Dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul gimnazial 

8. Dezvoltarea rezistenței la elevii din ciclul primar 

9. Dezvoltarea rezistenței la elevii din ciclul gimnazial 

10. Dezvoltarea capacității motrice la elevii din ciclul primar 

11. Dezvoltarea capacității motrice la elevii din ciclul gimnazial 

 

Lect. univ. dr. DUMITRU ROXANA 

1. Dezvoltarea calității  motrice viteza la nivel de echipă reprezentativă scolară 

2. Importanta calitaților motrice combinate în pregătirea tehnico-tactica la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

3. Aspecte metodice asupra dezvoltarii ambidextriei  la nivelul echipei reprezentative școlare 

4. Aspecte metodice asupra dinamicii selecției inițiale și instruirii  la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

5. Aspecte metodice asupra pregătirii fizice la nivelul echipei reprezentative școlare 

6. Aspecte metodice asupra dezvoltarii forței generale și specifice  la nivelul echipei 

reprezentative școlare 

7. Dezvoltarea calității  motrice forța la nivel de echipă reprezentativă scolară 

8. Dezvoltarea calității  motrice rezistenta la nivel de echipă reprezentativă scolară 

9. Dezvoltarea calității  motrice supletea la nivel de echipă reprezentativă scolară 
10. Dezvoltarea calității  motrice mobilitatea la nivel de echipă reprezentativă scolară 

 

Lect. univ. dr. LICĂ LAURENȚIU 

1. Modificări adaptative produse de înot la nivelul organismului. 

2. Învățarea procedeelor de înot – calitățile motrice necesare. 

3. Studiu cu privire la selecția copiilor la înot. 

 

Lect. univ. dr. PĂSĂRIN LEONARDO 

1. Efectul sponsorizării sportive asupra conștientizării mărcii și imaginii de brand 

2. Forme de manifestare şi pârghii de evoluţie ale managementului sportiv în România 

3. Guvernanţa în sport şi managementul schimbării în organizaţiile sportive 

4. Managementul și competițiile sportive 

5. Organizarea activităţii clubului sportiv pe baza principiilor managementului proiectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEME LICENȚĂ 2022-2023 

 

CENTRUL UNIVERSITAR DR. TR. SEVERIN 

 

Prof. univ. dr. COSMA GERMINA 

1. Dezvoltarea capacității motrice a elevilor din ciclul gimnazial prin intermediul traseelor 

aplicative. 

2. Căi și mijloace de utilizare a mijloacelor specifice gimnasticii în scopul optimizării expresiei 

corporale la elevii din ciclul primar. 

3. Rolul traseelor aplicative școlare în optimizarea capacității motrice a elevilor de clasa a V-a. 

4. Impactul jocurilor dinamice și a ștafetelor asupra dezvoltării motricității elevilor din ciclul 

primar. 

5. Cercetare privind practicarea activităților sportive extracurriculare la nivelul elevilor din ciclul 

gimnazial. 

 

Conf. univ. dr.  CONSTANTIN ALBINĂ 

1. Optimizarea dezvoltării forței prin metoda încărcăturii – varianta creșterii și descreșterii în 

val la elevii din ciclul gimnazial 

2. Dezvoltarea motricității elevilor din clasa a-V-a cu ajutorul ștafetelor și parcursurilor utilitar-

aplicative 

3. Optimizarea dezvoltării forței la elvii din ciclul primar folosind metode și mijloace specifice 

vârstei 

4. Studiu privind folosirea celor mai eficiente mijloace pentru obținerea unei ținute corecte la 

elevii din ciclul primar 

5. Optimizarea dezvoltării detentei la elevii din ciclul gimnazial folosind jocuri de mișcare și 

exerciții din școala săriturilor 

 

Conf. univ. dr.  GABRIEL MANGRA 

1. Managementul evenimentelor sportive de agrement în aer liber (outdoor) pentru publicul larg. 

2. Organizarea și coordonarea activităților "Sportul pentru toți" în cadrul unui eveniment tip 

"Săptămâna Europeană a Sportului". 

3. Cercetări privind dezvoltarea de servicii sportive în cadrul unei companii. 

4. Managementul sistemului competițional în tenisul de masă din România. 

5. Studiu de caz privind antrenamentul în jocul de tenis de masă. 

Lect. univ. dr. CIOCĂNESCU DANIEL 

1. Posibilități de dezvoltarea capacităţiilor coordinative ale elevilor din ciclul gimnazial prin 

mijloace specifice jocului de fotbal.  

2. Flexibilitatea şi rolul acesteia în însuşirea corectă a tehnicii jocului de fotbal la elevii din ciclul 

gimnazial. 

3. Optimizarea pregătirii fizice a elevilor din cadrul echipelor reprezentative școlare. 

4. Modalităţi de optimizare a lecţiei de educaţie fizică din ciclul primar prin introducerea 

mijloacelor specific jocului de fotbal.  

5. Selecţia primară în jocul de fotbal.  

 

Lect. univ. dr. BRABIESCU CĂLINESCU LUMINIȚA 

1. Studiu privind rolul jocurilor de mișcare în cadrul lecției de educație fizică din învățămîntul 

gimnazial în dezvoltarea calitaților motrice. 

2. Selectia și instruirea in schi. 

3. Folosirea jocurilor de miscare in procesul de instruire a schiului la copii incepatori. 

4. Optimizarea lectiei de educatie fizică prin folosirea prioritara a jocurilor de miscare. 



 

Lect. univ. dr. COSMA ALEXANDRU 

1. Dezvoltarea vitezei la nivelul elevilor din ciclul primar prin intermediul mijloacelor specifice 

jocului de volei. 

2. Dezvoltarea capacităților coordinative la nivelul elevilor din ciclul gimnazial prin intermediul 

mijloacelor specific jocului de baschet. 

3. Selecția primară în jocul de volei. 

4. Selecția primară în jocul de baschet. 

5. Metode și mijloace de evaluare a pregătirii și concursului în jocul de volei la echipele 

reprezentative școlare. 

 

Lect. univ. dr. BURCEA BOGDAN 

1. Aspecte privind utilizarea mijloacelor din handbal în lecția de educație fizică la gimnaziu. 

2. Căi și mijloace de dezvoltare a capacităților motrice la elevii din ciclul primar prin practicarea 

jocului de handbal. 

3. Dezvoltarea forței la elevii din ciclul gimnazial prin mijloace și metode specifice jocului de 

handbal. 

Lect. univ. dr. FORȚAN CĂTĂLIN 

1. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din ciclul primar prin mijloacele specifice scrimei 

2. Dezvoltarea flexibilităţii la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice scrimei 

3. Dezvoltarea psihomotricității elevilor din ciclul primar rin intermediul jocurilor de mișcare 

4. Dezvoltarea vitezei de reacție și execuție la elevii din ciclul gimnazial prin intermediul 

jocurilor specifice scrimei. 

5. Selecția primară în scrimă 

 

Lect. univ. dr. DUMITRU ROXANA  

1. Eficientizarea căilor și mijloacelor de învățare a tenisului de câmp la nivel gimnazial. 

2. Selecția primară în jocul de tenis de câmp. 

3. Dezvoltarea capacităților coordinative la nivelul elevilor din ciclul gimnazial cu mijloace din 

tenis de câmp. 

4. Căi și mijloace de predare a conținutului pregătirii echipei reprezentative de badminton la nivel 

gimnazial. 

5. Dezvoltarea vitezei în jocul de tenis la gimnaziu. 

Lect. univ. dr. DIACONESCU DRAGOȘ  

1. Posibilități de îmbunătățire a motricității elevilor folosind mijloace din jocurile sportive.  

2. Modalități de evaluare a pregătirii elevilor din echipa reprezentativă școlară de tenis de masă.  

3. Căi și mijloace de învățare eficientă a elementelor tehnice în tenis de masă la nivel gimnazial.  

4. Selecție primară în jocul de tenis de masă.  

5. Modalități de dezvoltare a capacităților coordinative prin intermediul mijloacelor specifice 

jocului de tenis de masă. 

 

Lect. univ. dr. POPA GABRIEL 

1. Metode, mijloace și forme de organizare cu eficiență crescută folosite în lecțiile de educație fizică 

pentru dezvoltarea motrică a elevilor de clasa a VII-a. 

2. Dezvoltarea capacității motrice la clasa a VII-a prin metoda lucrului în circuit. 

3. Eficiența întrecerilor în dezvoltarea spiritului emulativ la elevii de clasa a V-a. 

4. Prioritatea optimizării lecției de educație fizică la elevii de clasa a VIII-a. 

5. Îmbunătățirea capacității motrice la elevii de clasa a VIII-a prin aplicarea metodei lucrului 

diferențiat. 

6. Studiu privind eficiența jocurilor dinamice în creșterea nivelului de motricitate al elevilor de 

clasa a VI-a. 



 

Lect. univ. dr. LICĂ LAURENȚIU 

1. Influența înotului asupra organismului. 

2. Modalități de deszvoltare a calităților motrice prin înot. 

3. Selecția primară a copiilor care practică înotul. 

4. Studiu privind metabolismul efortului la copii înotători. 

 

Lect. univ. dr. PĂSĂRIN LEONARDO 

1.  Studiu constatativ privind activitatea managerială în Clubul Sportiv Municipal Piteşti 

2.  Studiu constatativ privind activitatea managerială în Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu 

Severin 

3.  Studiu privind aplicarea strategiilor de marketing sportiv 

4.  Studiu privind influenţa publicității asupra achiziţiei serviciilor sportive 

 

 



MASTER AM 

 

 

 

Prof. univ. dr. COSMA GERMINA-ALINA 

1. Rolul și locul activităților motrice de timp liber în viața tinerilor. 

2. Impactul gimnasticii aerobice asupra optimizării condiției fizice a studenților. 

3. Importanța practicării exercițiului fizic în cadrul activităților extracurriculare la nivelul  

 adolescenților. 

4. Capacitățile coordinative și posibilitatea dezvoltării acestora prin intermediul tehnologiei 

interactive. 

 

Prof. univ. dr. DRAGOMIR MARIAN 

1. Importanța conștientizării practicării exercițiilor fizice în optimizarea calității vieții. 

2. Modalități de îmbunătățire a comunicării în școală prin acordarea unei atenții speciale relației 

profesor-elev. 

3. Modalități de îmbunătățire a calității vieții prin punerea în evidență a valorii exercițiilor fizice 

și sportului. 

4. Calitatea vieții influențată de un nou stil de viață fără stres. 

5. Legătura între natura comportamentului interpersonal antrenor-sportiv și creșterea 

performanțelor sportive. 

 

Conf. univ. dr. NANU MARIAN COSTIN 

1. Strategia elaborării unui model de programă la disciplina Dans în cadrul curriculum-ului la 

decizia şcolii în învăţământul liceal  

2. Aspecte motivaţionale privind practicarea gimnasticii aerobice ca sport de performanţă 

3. Aspecte motivaționale privind practicarea gimnasticii aerobice în cadrul Curriculum-ului la 

decizia școlii 

 

Conf. univ. dr. ALBINĂ ALINA ELENA 

1. Dezvoltarea forţei prin metoda circuitului la elevii din ciclul liceal 

2. Studiu privind dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul liceal folosind  mijloace  specifice 

atletismului 

3. Optimizarea metodologiei dezvoltării vitezei la nivelul liceal prin jocuri de mişcare şi ştafete 

specifice atletismului 

4. Dezvoltarea  forţei în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport din ciclul liceal 

5. Studiu privind dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul liceal folosind mijloace specifice 

atletismului 

 

Conf. univ. dr. UNGUREANU - DOBRE AURORA  

1. Sistematizarea și elaborarea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calității motrice rezistența  

cu aplicabilitate în învățământul liceal. 

2. Elaborarea  traseelor si parcursurilor aplicative cu aplicabilitate în lecţia de educaţie fizică în 

învățământul liceal 

3. Conceperea unor sisteme de acţionare specifice unităţilor de învăţare prevăzute în programa de 

specialitate la nivelul învățământului universitar. 

4. Studiu privind activitatea opțională, la orele de educație fizică, a elevilor din ciclul liceal. 

5. Studiu privind activitatea de educație fizică și sport, desfășurată în mediul on line, a elevilor din 

ciclul liceal și opțiunile acestora. 
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Conf. univ. dr. PASCU DĂNUȚ 

1. Selecția pentru formarea echipei reprezentative școlare 

2. Rolul potenţialului intelectual în activitatea de selecţie şi pregătire a jucătorului de volei 

3. Modelarea pregătirii pe structuri funcţionale la echipa reprezentativă şcolară, volei fete 

(gimnaziu) 

4. Model operaţional pentru învǎţarea acţiunilor de bazǎ la minivolei - fete 

5. Metode de îmbunătăţire a predării voleiului în lecţia de educaţie fizică la fete 

 

Conf. univ. dr. BARBU MIHAI 
1.  Studiu privind analiza și proiectarea posturilor în organizațiile sportive 

2.  Importanța resurselor umane în organizațiile sportive 

3.  Perfecţionarea resurselor umane din unităţile sportive 

4.  Consideraţii cu privire la relaţia dintre sport şi stilul de viata 

5.  Managementul resurselor umane în clubul sportiv 

 

Conf. univ. dr. LICĂ ELIANA 

1. Posibilități de valorificare rațională a timpului liber prin practicarea activităților motrice. 

2. Exercițiile fizice practicate în timpul liber, elemente ”cheie” ale creșterii calității vieții. 

3. Strategii de gestionare a timpului liber. 

4. Importanța practicării exercițiilor fizice în bugetul de timp liber și contribuția lor la crearea 

unui stil de viață sănătos. 

5. Valorificarea rațională a timpului liber al elevilor din ciclul liceal. 

 

Conf. univ. dr. STOICA DORU 

1. Studiu privind metodele si mijloacele moderne de consolidare a lovirii mingii cu piciorul din 

cadrul lecției de educație fizică din ciclul liceal 

2. Studiu privind metodele si mijloacele moderne de consolidare a lovirii mingii cu capul din 

cadrul lecției de educație fizică din ciclul liceal 

3. Studiu privind metodele si mijloacele moderne de consolidare a aruncării de la margine din 

cadrul lecției de educație fizică din ciclul liceal 

4. Studiu privind metodele si mijloacele moderne de consolidare a preluării mingii  din cadrul 

lecției de educație fizică din ciclul liceal 

5. Studiu privind metodele si mijloacele moderne de consolidare deposedării adversarului de  

minge din cadrul lecției de educație fizică din ciclul liceal 

 

Conf. univ. dr. CERNĂIANU SORINA 

1. Practicile de loisir sportiv la varsta scolara. O comparatie urban-rural. 

 

Lect. univ. dr. COSMA ALEXANDRU 

1. Formarea echipei reprezentative de baschet în ciclul liceal. 

2. Dezvoltarea capacității motrice prin mijloace specifice jocului de baschet la nivel liceal. 

 

Lect. univ. dr. POPESCU CĂTĂLIN 

1. Îmbunătățirea vitezei la elevii din ciclul liceal prin utilizarea mijloacelor specifice jocului de 

handbal. 

2. Utilizarea mijloacelor specifice handbalului pentru îmbunătățirea capacității motrice la elevii de 

liceu. 

3. Selecția și pregătirea echipelor reprezentative de handbal la elevii din ciclul liceal. 

4. Aspecte privind formarea si pregătirea echipei de handbal la elevii din ciclul liceal. 

5. Considerente asupra dezvoltării îndemânării prin mijloace specifice jocului de handbal la 

nivelul ciclului liceal. 

 



Lect. univ. dr. PĂSĂRIN LEONARDO 

1.  Politica de comunicare în organizaţiile sportive 

2.  Metode de comunicare si management in sport 

3.  Aspecte privind formele de manifestare ale publicităţii în sport 

4.  Interacţiunea sportului cu domeniul economic 

5.  Norme morale versus lipsa fair-play-ului in sport 

 

 

 

 



TEME DISERTAȚIE 

MASTER PS 

 

Prof. univ. dr. COSMA GERMINA-ALINA 

1. Importanța pregătirii psihice în maximizarea performanțelor sportive. 

2. Rolul comunicării nonverbale în jocurile sportive. 

3. Impactul exercițiilor pliometrice asupra dezvoltării forței explozive în sportul de performanță - 

studiu de caz. 

 

Prof. univ. dr. DRAGOMIR MARIAN 

1. Strategii folosite de profesor pentru a deschide fluxul comunicațional cu elevii. 

2. Eficientizarea pregătirii sportivilor prin modalități de refacere și reglare a stărilor psihice. 

3. Comunicarea, modalitate eficientă de evitare a conflictelor în activitatea sportivă. 

4. Tehnici de depășire a stresului și dobândirii echilibrului interior. 

5. Aspecte ale practicării exercițiilor fizice, tendințe și efecte asupra sănătății. 

6. Modalități de dirijare a performanțelor sportive în tenis. 

 

Conf. univ. dr. NANU MARIAN COSTIN 

1. Selecţia în gimnastica artistică 

2. Studiu privind importanţa comunicării în dansul sportiv 

3. Rolul pregătirii artistice  în gimnastica aerobică la grupele de începători 

 

Conf. univ. dr. ALBINĂ ALINA ELENA 

1. Mijloace şi metode utilizate  pentru dezvoltarea vitezei la juniorii de nivel ii 

2. Aspecte tehnice și metodice privind pregătirea pentru săritura în lungime la nivelul juniorilor 

3. Metode de  antrenament și particularități ale tehnicii alergării în probele de  semifond și fond 

4. Studiu privind eşalonarea principalelor mijloace de acţionare în planul anual de antrenament 

pentru proba de aruncarea discului la nivelul juniorilor 

5. Eficienţa unor modalităţi de dezvoltare a detentei la nivelul atleţilor în probele de sărituri 

 

Conf. univ. dr. LICĂ ELIANA 

1. Reglarea și autoreglarea comportamentului sportivilor de perfromanță, contribuție importantă la 

creșterea randamentului în pregătire. 

2. Aspecte ale reglării și autoreglării stărilor psihice ale sportivilor de performanță. 

3. Contribuții la perfecționarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de tenis de masă în 

ciclul liceal. 

4. Aspecte ale managementului timpului și a timpului liber privit ca o formă de autocontrol. 

5. Noi posibilități de aoptimizare a procesului de antrenament în tenis de masă. 

 

Conf. univ. dr. BARBU DUMITRU 

1. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor f  

2. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor e 

3. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor d 

4. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor u15 

5. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor u16 

6. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor u17 

7. Modelul jocului și al jucătorului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor u18 

8. Aspecte prioritare ale implementării sistemului 1-4-3-3 în jocul de fotbal la nivelul juniorilor de 

elită 

9. Perfecționarea circulației mingii și a combinațiilor ofensive în jocul de fotbal la nivelul 

juniorilor de elită 



10. Perfecționarea circulației mingii și a combinațiilor defensive în jocul de fotbal nivelul juniorilor 

de elită 

 

Conf. univ. dr. STOICA DORU 

1. Studiu privind instruirea tehnico-tactică la nivel de juniori E în jocul de fotbal modern 

2. Studiu privind instruirea tehnico tactică a portarului la nivel de juniori A în jocul de fotbal 

modern  

3. Studiu privind pregătirea fizică la nivel de juniori C în jocul de fotbal modern 

4. Studiu privind pregătirea tehnico-tactica la nivel de juniori C în jocul de fotbal modern 

5. Studiu privind dezvoltarea forței generale și specifice în jocul de fotbal modern la nivel de 

juniori A 

6. Studiu privind pregătirea în compartimentul median la nivel de juniori A în jocul de fotbal 

modern 

7. Studiu privind avantajele și dezavantajele fazelor si formelor de atac în jocul de fotbal modern 

8. Studiu privind avantajele și dezavantajele fazelor si formelor de apărare în jocul de fotbal 

modern. Cerințe și implicări în pregătire 

9. Studiu privind pregătirea în compartimentul de atac la nivel de juniori A în jocul de fotbal 

modern 

10. Caracterul stadial al pregătirii fotbalistice  corespunzătoare stadiului  i  de achiziţii (vârsta 6-8 

ani) 

 

Conf. univ. dr. PASCU DĂNUȚ 

1. Analiza statistică a echipei feminine SCM Universitatea în campionatul 2022-2023 

2. Influența timpului de zbor al mingii asupra fazei I de joc la volei 

3. Întocmirea planului tactic al unui meci de volei pe baza analizei statistice a acțiunilor de bază   

4. Rolul prelucrărilor statistice în evoluția jocului de volei la divizia A1 

5. Evoluția echipei masculine SCMU Craiova, din punct de vedere statistic, în campionatul 2022-

2023 

 

Conf. univ. dr. BARBU MIHAI 

1.  Influenţa mediului extern asupra organizaţiilor sportive din România 

2.  Cercetare privind activitatea managerială în Clubul Sportiv Municipal Craiova 

3.  Managementul carierelor în cadrul organizaţiilor sportive 

4.  Decizii manageriale cu privire la utilizarea resurselor existente in cadrul organizatiilor 

sportive 

5.  Managementul relaţiei cu consumatorii de produse şi servicii sportive 

 

Lect. univ. dr. SHAAO MIRELA 

1. Dezvoltarea calităților motrice la elevii din ciclul liceal prin mijloace specifice jocului de volei. 

2. Optimizarea procesului de pregătire la nivelul echipei reprezentative de volei a liceului. 

3. Probleme actuale în lupta anti-doping în sportul de performanță. 

 

Lect. univ. dr. BRABIESCU-CĂLINESCU LUMINIȚA 

1. Căi și mijloace de selecție și instruire în orientarea sportive 

2. Metode și mijloace de instruire în orientarea sportivă la începători 

 

Lect. univ. dr. COSMA ALEXANDRU 

1. Importanța pregătirii psihice în antrenamentul juniorilor la baschet. 

2. Studiu de joc și pregătire a modelului la echipele de baschet U18. 

3. Contribuții la eficientizarea pregătirii fizice la nivelul juniorilor baschetbaliști. 

 

 



Lect. univ. dr. BURCEA BOGDAN 

1. Mijloace de eficientizare a pregătirii junioarelor  II  pentru jocul de atac în handbal. 

2. Studiul randamentului jucătorului de handbal pe postul de pivot la nivelul juniorilor  I. 

3. Eficientizarea procesului de pregătire și instruire în jocul de handbal la nivelul juniorilor  I. 

4. Optimizarea procesului de selecție în jocul de handbal a juniorilor în concordanță cu cerințele 

handbalului modern. 

5. Conceperea unor sisteme de acționare asupra individualizării pregătirii jucătoarelor de 9 m la 

nivelul junioarelor III. 

 

Lect. univ. dr. POPESCU CĂTĂLIN 

1. Studiu experimental asupra individualizării în pregătirea jucătorilor de handbal. 

2. Optimizarea pregătirii fizice a jucătorului de handbal specializat pe postul de portar. 

3. Model de instruire și joc al extremei pentru handbalul de performanță. 

4. Considerente și studii asupra individualizării pregătirii portarului în hadbalul de performanță. 

5. Utilizarea unor mijloace specifice pentru creșterea motricității și capacității de efort a 

jucătorilor de handbal. 

 

Lect. univ. dr. FORȚAN CĂTĂLIN 

1. Pregătirea psihică la sportivii începători 

2. Instruirea tehnico-tactică  individuală la grupele de începători în proba de spadă 

3. Dezvoltarea vitezei la scrimerii începători 

4. Dezvoltarea pregătirii fizice la scrimerii începători 

 

Lect. univ. dr. POPA GABRIEL 

1. Perfectionarea tehnicii de sacrificiu ''sutemi-waza'' prin aspecte teoretico-metodice la judoka de 

10-12 ani. 

2. Dezvoltarea vitezei de executie prin aspecte moderne la sportivii judoka de 12-14 ani. 

3. Abordarea jocurilor de miscare in antrenamentul de judo la vârsta de 12-14 ani. 
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