
TITLURI LUCRĂRI LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

SESIUNEA 2021 

 

PROF. UNIV. DR. COSMA GERMINA-ALINA  

Licență 

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

2. Selecţia primară în gimnastica ritmică. 

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

mișcare. 

4. Studiu privind evoluția performanțelor din gimnastica ritmică românească în ultimii 10 ani.  

Disertație AM 

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 perioada pandemiei la adolescenți. 

4. Capacitățile coordinative și posibilitatea dezvoltării acestora prin intermediul tehnologiei 

interactive. 

Disertație PS 

1. Rolul pregătirii psihologice 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 

 Licență 

1. Eficiența unui program de îmbunătățire a procesului de selecție în tenis. 

2. Aspecte ale comunicării ale procesului de  pregătire în tenis. 

3. Modalități de eficientizare a învățării tehnicii în tenis de câmp prin utilizarea de aparate 

ajutătoare 

4. Propunerea unui model de pregătire la nivelulîncepătorilor în tenis. 

5. Propunerea unui model de pregătire a juniorilor în tenis. 

6. Creșterea performanțelor în tenis prin acordarea unei atenții speciale serviciului. 

7. Posibilități de optimizare a pregătirii echipei reprezentative de badminton la nivelul ciclului 

gimnazial. 

8. Modalități de eficientizare a procesului de selecție în badminton. 

Disertație AM 

1. Contribuții privind posibilitățile de optimizare a predării badmintonului la nivelul ciclului 

gimnazial. 

2. Modelarea conținutului instruirii echipei reprezentative de badminton la nivelul ciclului liceal.  

Disertație PS 

1. Contribuții privind posibilitățile de optimizare a predării tenisului  la nivelul ciclului liceal. 

2. Experimentarea unui program ce vizează îmbunătățirea pregătirii fizice a juniorilor I în tenis.  

3. Modalități de îmbunătățire  a pregătirii fizice  a juniorilor III în tenis. 

4. Optimizarea pregătirii în tenis prin acordarea unei atenții speciale relației antrenor - sportiv. 

5. Posibilități de investigare complexă a nivelului de pregătire în tenis. 

6. Modernizarea antrenamentului în jocul de tenis prin realizarea unui model de pregătire fizică. 

 



PROF. UNIV. DR. ORȚĂNESCU DORINA  
Disertație AM 

1. Contribuția tipului de întărire pozitiv în învățarea motrică. Relația sancțiune-recompensă 

2. Rolul atenției în învățare.  

3. Trăsături definitorii ale personalității profesorului de educație fizică 

4. Valorile culturale ale sportului 

5. Analiza funcțiilor și structurile regulilor de desfășurare a activităților sportive 

6. Activitatea sportivă – factor de socializare 

Disertație PS 

1. Selectarea mijloacelor de instruire în gimnastică în raport cu eficiența acestora 

2. Oportunități și obstacole în viața de sportivului de performanță 

3. Tehnici de relaxare pentru diminuarea efectelor solicitărilor sportului 

 

CONF. UNIV. DR. ALBINĂ ALINA ELENA 

 Licență 

1. Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din clasele V-VIII în cadrul lecțiilor de 

educație fizică și sport. 

2. Model teoretic pentru dezvoltarea rezistentei în lecția de educație fizică și sport la elevii din 

ciclul gimnazial prin mijloace specific atletismului. 

3. Selecția în sport pentru probele de sărituri specifice atletismului. 

4. Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul gimnazial. 

5. Model teoretic pentru dezvoltarea forței prin metode și mijloace specifice la o grupă de juniori 

III, specializată în probe de aruncări. 

6. Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice 

atletismului. 

7. Model teoretic pentru dezvoltarea motricității elevilor în gimnaziu prin mijloacele atletismului. 

Disertație AM 

1. Model teoretic pentru dezvoltarea vitezei la nivelul liceal prin jocuri de mișcare și ștafete 

specifice atletismului. 

2. Model teoretic privind dezvoltarea rezisteței la elevii din ciclul liceal folosind exerciții specifice 

atletismului. 

3. Model teoretic pentru dezvoltarea forței în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport din ciclul 

liceal. 

4. Model teoretic privind dezvoltarea vitezei la elevii din ciclul liceal folosind mijloace specifice 

atletismului. 

5. Modalități de practicare a activităților motrice de timp liber la IT-ști prin intermediul mijloacelor 

de pregătire din orientare 

Disertație PS 

1. Model de antrenament în probele de semifond și fond. 

2. Studiu de caz privind pregătirea pentru săritura în înălțime. 

3. Model de antrenament pentru proba de aruncarea discului la nivelul juniorilor. 

4. Model de antrenament pentru dezvoltarea vitezei la juniorii de nivel II. 

5. Studiu de caz în proba de săritura cu prăjina femei. 

6. Model de antrenament la nivelul atleţilor sprinteri. 



7. Model de pregătire şi concurs pentru proba de marathon. 

 

 

CONF. UNIV. DR. ALBINĂ CONSTANTIN 

 Licență 

1. Model teoretic pentru pregătirea echipei reprezentative de cros la nivel primar 

2. Model teoretic pentru dezvoltarea capacității mortice la o grupă de începători orientate spre 

probele de semifond 

3. Model teoretic pentru dezvoltarea  aptitudinilor motrice prin utilizarea jocurilor şi a ştafetelor 

specifice atletismului la clasa a -VII-a 

4. Model teoretic pentru pregătirea echipei reprezentative de cros la nivel gimnazial 

5. Model teoretic pentru dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul gimnazial 

6. Model teoretic pentru dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul primar prin mijloace specifice 

atletismului 

7. Studiu teoretic asupra îmbunătățirii motricității în lecția de educație fizică și sport la clasa a-V-a cu 

ajutorul ștafetelor și a parcursurilor utilitar aplicative 

8. Contribuții teoretice la realizarea modelului de pregătire atletică aplicat la grupa de juniori III 

specializați în probe de rezistență 

9. Studiu teoretic privind folosirea diferitelor procedee metodice pentru dezvoltareaforței la elevii din 

ciclul gimnazial 

10. Model teoretic pentru dezvoltarea forței folosind exerciții specifice la elevii din ciclul primar 

11. Model teoretic pentru dezvoltarea forței explozive prin metoda repetărilor și a circuitului la elevii 

din ciclul gimnazial 

12. Model teoretic pentru dezvoltarea capacității motrice la sportivi care folosesc exerciții cu greutăți 

Disertație PS 

1. Model teoretic pentru dezvoltarea  capacităţii motrice la de sportivi care practică body-building 

 

CONF.UNIV.DR. NANU MARIAN COSTIN 

 Licență 

1. Căi şi mijloace de predare a gimnasticii artistice la ciclul gimnazial. 

2. Căi şi mijloace de predare a gimnasticii aerobice la ciclul gimnazial. 

3. Căi şi mijloace de predare a dansului modern la ciclul gimnazial. 

4. Căi şi mijloace de predare a dansului sportiv la ciclul gimnazial. 

5. Instruirea tehnică in gimnastica artistica la grupele de începători. 

6. Instruirea tehnică in dansul sportiv la grupele de începători. 

7. Aspecte motivationale privind practicarea gimnasticii aerobice la sport de performanta. 

8. Influenţarea morfoplastiei corporale prin mijloacele gimnasticii aerobice. 

9. Organizarea atractivă a lecţiilor de educaţie fizică la clasele I-IV prin intermediul jocurilor de 

mişcare. 

10. Studiu privind importanţa comunicării în dansul sportiv. 

Disertație AM 

1. Căi şi mijloace de predare a gimnasticii artistice la ciclul liceal. 

2. Căi şi mijloace de predare a gimnasticii aerobice la ciclul liceal. 

3. Căi şi mijloace de predare a dansului modern la ciclul liceal. 

4. Căi şi mijloace de predare a dansului sportiv la ciclul liceal. 

 



Disertație PS  

1. Selecţia în gimnastica artistica. 

2. Selecţia în dansul sportiv. 

3. Pregătirea psihică la gimnastii începători. 

4. Pregătirea biologică la gimnastii începători. 

 

CONF. UNIV. DR. UNGUREANU - DOBRE AURORA 

 Licență 

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 rezistența  

pentru elevii din învățământul gimnazial. 

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. 

Disertație AM 

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

elevii din învățământul liceal. 

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

cu aplicabilitate în învățământul liceal. 

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

învățământul liceal 

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

specialitate la nivelul învățământului universitar. 

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

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

ciclul liceal și opțiunile acestora. 

Disertație PS 

1. Elaborarea metodicii de predare a procedeelor tehnice din jocul de fotbal și în rolul utilizării 

ulterioare a acestora în dezvoltarea vitezei la  Juniori U10. 

2. Contribuția procedeelor tehnice din fotbal la dezvoltarea capacității coordinative la Juniori  U9.  

3. Elaborarea sistemelor de acționare pentru dezvoltarea calității motrice forța și contribuția 

acestora în practicarea jocului sportiv - fotbal, la Junioare U17. 

4. Elaborarea sistemelor de acționare pentru dezvoltarea calității motrice rezistența și contribuția 

acestora în practicarea jocului sportiv - fotbal, la Junioare U15 

5. Relațiile interpersonale în cadrul echipei de fotbal fete U15 și influența lor în antrenamentul 

sportiv. 
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6. Studiu privind folosirea metoda predării globale comparativ cu metoda analitică a procedeelor 

tehnice din fotbal, în antrenamentul sportiv la copii si juniori. 

7. Studiu privind desfășurarea antrenamentelor pe perioada pandemiei de COVID-19 si 

repercursiunile acesteia asupra progresului sportivilor. 

 

CONF. UNIV. DR. GHEȚU ROBERTA 

 Licență  

1. Dezvoltarea vitezei și capacitatății de coordonare 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 capacității motrice prin mijloace specifice jocului de baschet la nivel gimnazial.  

4. Selecția  în jocul de baschet.  

5. Pregătirea fizică în antrenamentul copiilor și juniorilor.  

6. Optimizarea procesului de instruire în jocul de baschet la nivelul junioarelor.  

Disertație 

1. Formarea echipei  reprezentative de baschet în ciclul liceal. 

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

 

CONF. UNIV. DR. BARBU DUMITRU 

 Licență  

1. Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor F (7-8 ani) 

2. Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal  la nivelul juniorilor E (9-10 ani) 

3. Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal  la nivelul juniorilor D (11-12 ani) 

4. Metode și mijloace utilizate în instruirea jucătorului de fotbal la nivelul juniorilor C (13-14 ani) 

5. Ameliorarea pregătirii fizice în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani) 

6. Consolidarea tehnicii lovirii mingii cu capul  în jocul de fotbal  

7. Dezvoltarea calității motrice viteza în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani) 

8. Consolidarea tehnicii aruncării de la margine în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani) 

9. Consolidarea tehnicii portarului în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 ani) 

10. Metode și mijloace utilizate pentru pregătirea atacanților în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C 

(14-15 ani) 

11. Consolidarea și perfecționarea depășirilor individuale în jocul de fotbal la nivelul unei echipe de 

juniori C (14-15 ani) 

12. Consolidarea tehnicii lovirii mingii cu piciorul  în jocul de fotbal la nivelul juniorilor D (11-12 ani) 

13. Consolidarea tehnicii deposedării adversarului de minge în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C 

(14-15 ani) 

14. Consolidarea tehnicii menținerii posesiei mingii în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C (14-15 

ani) 

15. Metode și mijloace utilizate pentru pregătirea apărătorilor în jocul de fotbal la nivelul juniorilor C 

(14-15 ani) 

Disertație PS 

1. Perfecționarea acțiunilor de tactică individuală în apărare în jocul de fotbal la nivelul juniorilor B 

(16-17 ani) 

2. Perfecționarea acțiunilor de tactică colectivă în apărare în jocul de fotballa nivelul juniorilor A 

(18-19 ani) 



3. Perfecționarea formelor de atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (18-19 ani) 

4. Perfecționarea acțiunilor de tactică colectivă în atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (18-

19 ani) 

5. Perfecționarea acțiunilor de tactică individuală în atac în jocul de fotbal la nivelul juniorilor B 

(16-17 ani) 

6. Perfecționarea formelor de apărare în jocul de fotbal la nivelul juniorilor A (18-19 ani) 

 

CONF. UNIV. DR. MANGRA GABRIEL 

 Licență  

1. Rolul marketingului în sport. 

2. Particularitățile serviciilor sportive și implicațiile acestora asupra pieței sportive. 

3. Rolul managementului în domeniul sportiv. 

Disertație 

1. Managementul resurselor umane la clubul sportiv "...".  

2. Recrutarea și selecția resurselor umane la clubul sportiv "...". 

3. Analiza și evaluarea posturilor la clubul sportiv "...". 

4. Particularități ale resurselor umane în unitățile cu profil sportiv pe exemplul clubului sportiv 

"...". 

5. Modalități de perfecționare a calității resurselor umane pe baza managementului calității totale. 

6. Aportul cadrelor de conducere ale organizațiilor și activităților sportive în utilizarea resurselor 

disponibile. 

7. Infrastructura și dotarea tehnică a educației fizice și sportului din România. 

8. Resursele informaționale ale activității manageriale în domeniul sportiv. 

 

CONF. UNIV. DR. STOICA DORU 

 Licență  

1. Studiu privind metodologia selecţiei şi pregătirea portarilor juniori ,,B,, in jocul de fotbal 

modern   

2. Studiu privind consolidarea tehnico-tactică a jocului în atac la nivel de  juniori B 

3. Caracteristicile tehnico-tactice ale pregătirii portarilor la nivel  de juniori  în jocul de fotbal  

4. Studiu privind evoluţia indicilor motrici şi tehnici la nivel de juniori ,,e,, în vederea selecţiei în 

fotbal la academia de fotbal Gică Popescu 

5. Studiu asupra dezvoltarii forţei în perioada pregătitoare la juniorii ,,c,, în jocul de  fotbal.  

6. Studiu cu privire la selecţia şi pregătirea juniorilor ,,e,, in jocul de fotbal modern 

7. Studiu privind consolidarea tehnicii în jocul de fotbal la  nivel de juniori ,,b,,   

8. Studiu privind metodica învăţării acţiunilor tactice individuale în atac  ale mijlocaşilor, în jocul 

de fotbal   

9. Studiu privind pregătirea tactică  în atac la nivel de juniori ,,b,,    

10. Studiu privind eficiența de pasare în fotbal la nivelul unei echipe de juniori c – 13-14 ani  

11. Testarea nivelului pregătirii fizice la nivelul fotbaliștilor juniori c (13-14 ani)  

12. Creșterea eficienței jocului de fotbal în atac la nivelul juniorilor c – 13-14 ani - demarcajul 

13. Deposedarea adversarului de minge – elementul central aljocului de fotbal în apărare 

14. Studiu privind eficiența la finalizare la nivelul unei echipe de juniori c – 13-14 ani 

15. Dezvoltarea vitezei în jocul de fotbal la nivelul unei echipe de  juniori c – 13-14 ani  

16. Studiu privind posesia mingii în jocul de fotbal  la nivelul juniorilor c  

 



17. Studiu privind aplicarea sistemului de joc la nivelul unei echipe de juniori d 

18. Studiu privind perfecționarea atacului combinativ în jocul de fotbal la nivelul juniorilor b  

Disertație AM 

1. Studiu  privind consolidarea elementelor tehnice  de  transmitere  a  mingii  în jocul de  fotbal  

în ciclul liceal 

2. Studiu  privind consolidarea elementelor tehnice  de  intrare în posesie  a  mingii  în jocul de  

fotbal  în ciclul liceal 

3. Studiu  privind consolidarea elementelor tehnice  de  păstrare  a  mingii  în jocul de  fotbal  în 

ciclul liceal 

4. Studiu  privind consolidarea elementelor tehnice  specifice jocului portarului  în jocul de  fotbal  

în ciclul liceal 

Disertație PS 

1. Studiu privind îmbunătăţirea metodelor si mijloacelor specifice jocului de fotbal în apărare la 

nivel de juniori a,  

2. Studiu privind perfectionarea metodelor şi mijloacelor  procesului de pregătire al apărătorilor 

centrali la nivel de juniori a  

3. Studiu privind influenţa jocului cu număr redus de jucători asupra indicilor de pregătire şi a 

concepţiei de joc la nivel de juniori a 

4. Studiu privin  dezvoltarea rezistenţei în perioada pregătitoare la nivel de junioria  

5. Studiu privind eficientizarea finalizării la nivel de juniori a   

 

CONF. UNIV. DR. LICĂ ELIANA 

 Licență  

1. Contribuții la optimizarea procesului de instruire ăn tenis de masă la nivelul începătorilor. 

2. Experimentarea unor noi teste pentru aprecierea disponibilităților copiilor care practică tenisul 

de masă. 

3. Posibilități de îmbunătățire a selecției în tenis de masă. 

4. Contribuții la îmbunătățirea procesului de învățare în tenis de masă în ciclul gimnazial prin 

folosirea de aparate ajutătoare. 

Disertație AM 

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

gimnazial. 

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

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

4. Căi de optimizare a instruirii echipei reprezentative de tenis de masă la nivelul ciclului liceal.  

5. Noi modalități de sporire a performanțelor sportive în tenis de masă prin acordarea unei atenții 

speciale relației antrenor-sportiv. 

Disertație PS 

1. Noi posibilități de optimizare a procesului de antrenament în tenis de masă 

2. Contribuții la optimizarea procesului de instruire în tenis de masă la nivelul juniorilor.  

3. Modalități de instruire mai eficientă a elementelor tehnice în tenis de masă. 

4. Modalități de perfecționare a procesului de selecție în tenis de masă. 

 

 

 

 



LECT. UNIV. DR. POPESCU CĂTĂLIN 

 Licență  

1. Eficientizarea metodelor de instruire si perfectionare in jocul de handbal  a elevilor din ciclul 

gimnazial. 

2. Dezvoltarea calitatii motrice –forta prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din 

ciclul primar. 

3. Dezvoltarea calitatii motrice –indemanarea  prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii 

din ciclul primar. 

4. Dezvoltarea calitatii motrice –viteza  prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din 

ciclul primar. 

5. Dezvoltarea calitatii motrice –rezistenta  prin mijloace specifice jocului de handbal la elevii din 

ciclul primar. 

6. Mijloace de optimizare a selectiei,initierii si formarii echipei de handbal la ciclul primar. 

7. Modelarea antrenamentului pentru dezvoltarea calitatilor motrice prin mijloace specifice 

jocului de handbal. 

8. Bazele formarii si pregatirii echipei reprezentative de handbal la nivelul ciclului primar. 

9. Implementarea metodelor de pregatire musculara in vederea optimizarii procesului didactic la 

ciclul gimnazial. 

10. Studiul valentelor formativ-educative ale programului de antrenament al echipei de handbal 

fete. 

11. Aplicarea metodelor de joc si instruire in predarea handbalului in scoala. 

12. Modelarea mijloacelor si metodelor de selectie in jocul de handbal la nivel gimnazial. 

  Disertații   

1. Mijloace de actionare pentru optimizarea pregatirii individuale a jucatorilor de semicerc la 

nivelul juniorilor I 

2. Studierea mijloacelor  de optimizare a selecţiei şi instruirii  juniorilor pentru jocul de handbal.  

3. Analiza particularităţilor pregătirii teoretice şi psihologice la echipa de handbal seniori a C.S.U. 

Craiova. 

4. Mijloace de optimizare a efortului şi refacerii în jocul portarului de handbal. 

5. Individualizarea  instruirii   portarului  de handbal la echipa C.S.U.Craiova. 

6. Analiza mijloacelor de actionare pentru consolidarea jocului de aparare in handbal. 

7. Caracteristicile tehnico-tactice ale jucatoarei portar la CM 2019 din Japonia. 

8. Studierea modelului instruirii individualizate a jucatorului de 9 m la C.S.S. Craiova. 

9. Studierea modelului instruirii individualizate a jucatorului pivot la C.S.S. Craiova. 

10. Modelarea antrenamentului pentru atac si aparare la junioarele II in aplicarea sistemului de 

aparare om la om. 

11. Optimizarea antrenamentului individualizat in jocul de handbal la nivelul J III. 

12. Implementarea mijloacelor de optimizare a atacului in jocul de handbal. 

13. Optimizarea mijloacelor de actionare asupra eficientei jucatorilor de handbal specializati pe 

postul de extrema. 

 

LECT. UNIV. DR. POPESCU SORIN SEPTIMIU 

 Licență  

1. Metode, mijloace și forme de organizare cu eficiență crescută în influențarea dezvoltării 

motricității la elevii de clasa a VIII-a. 

2. Influențarea capacității motrice la clasa a V-a prin trasee aplicative școlare. 



3. Studiu privind eficiența jocurilor dinamice și ștafetelor în dezvoltarea motricității la elevii de 

clasa a VII-a. 

4. Eficiența întrecerilor în dezvoltarea spiritului emulative la elevii de clasa a V-a. 

5. Dezvoltarea capacității motrice la elevii de clasa a VII-a prin metoda lucrului diferențiat. 

6. Studiu privind perfecționarea deprinderilor motrice prin trasee aplicative școlare la clasa a VI-a. 

7. Studiu privind dezvoltarea calităților motrice de bază la elevi de 12-13 ani prin jocuri de mișcare. 

8. Studiu privind perfecționarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare la elevii de clasa a VI-a. 

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

10. Optimizarea lecției de educație fizică la clasa a VIII-a. 

 

LECT. UNIV. DR. BRABIESCU CĂLINESCU LUMINIȚA 

 Licență 

1. Optimizarea procesului de instruire în tehnica de bază a schiului alpin. 

2. Aspecte metodice privind dezvoltarea calităților motrice generale în cadrul lecției de educație 

fizică prin folosirea prioritară a unor metode și mijloace specifice orientării sportive. 

3. Optimizarea lecției de educație fizică la clasele gimnaziale prin folosirea prioritară a unor 

metode și mijloace specifice orientării sportive. 

4. Calitățile motrice în lecția de educație fizică la elevii din învățământul primar. 

5. Contribuția orientării sportive la dezvoltarea calităților motrice în cadrul lecției de educație fizică 

la clasele gimnaziale. 

6. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază prin folosirea jocurilor de mişcare specifice în cadrul 

lecţiei de educaţie fizică. 

Disertație  

1. Utilizarea mijloacelor specifice schiului alpin în scopul dezvoltării calităţilor motrice de bază. 

2. Căi și mijloace de instruire în tehnica de bază a schiului alpin. 

3. Calitățilemotriceînlecția de educație fizică la elevii din învățământul liceal. 

 

LECT. UNIV. DR. SHAAO MIRELA 

 Licență  

1. Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor din ciclul gimnazial prin mijloace specifice jocului de 

volei. 

2. Utilizarea mijloacelor specifice jocului de volei în vederea realizării obiectivelor educaţiei fizice 

şcolare la nivelul ciclului gimnazial. 

3. Optimizarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de volei a școlii (nivel gimnazial). 

Disertație 

1. Studiu comparativ privind profilul somatic și motric al jucătorilor de volei, componenți ai 

echipei reprezentative școlare la nivel liceal. 

2. Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor din ciclul liceal prin mijloace specifice jocului de 

volei. 

3. Optimizarea procesului de pregătire a echipei reprezentative de volei a liceului. 

 

 

 

 

 



LECT. UNIV. DR. POPA GABRIEL 

 Licență  

1.Dezvoltarea motricității la clasa a Vll-a prin metoda lucrului în circuit. 

2.Analiza eficienței jocurilor de mișcare și ștafetelor în creșterea parametrilor capacității motrice la 

elevii de clasa a V-a. 

3.Eficiența metodelor și formelor de organizare în dezvoltarea motricității la elevi de clasa a Vl-a. 

4.Complexitatea influențelor traseelor aplicative în creșterea nivelului de motricitate la clasa a Vl-a. 

5.Aplicarea metodei lucrului diferențiat la clasa a Vll-a în vederea creșterii nivelului capacității 

motrice. 

6.Întreceri școlare cu eficiență majoră în dezvoltarea spiritului emulativ la elevii de clasa a Vl-a. 

7.Repere pentru optimizarea lecției de educație fizică la clasa a V-a. 

8.Perfecționarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare prin lecțiile de educație fizică la clasa a 

Vll-a. 

9.Dezvoltarea calităților motrice de bază în lecția de educație fizică la clasa a V-a prin jocuri de 

mișcare. 

10.Îmbunătățirea parametrilor deprinderilor motrice prin folosirea traseelor aplicative școlare la 

clasa a V-a. 

11.Creșterea nivelului motricității generale la elevi de clasa a Vl-a prin metoda jocurilor dinamice. 

12.Eficientizarea ștafetelor și traseelor aplicative școlare în dezvoltarea motricității la elevii de 13-

14 ani. 

 

 


