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Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție

Educație Fizică și Sport
Jocuri Sportive
30
Asistent pe perioadă determinată-3 ani

Discipline din planul de
învățământ

Educaţie fizică - FSEGA
Comunicare în educaţie fizică şi sport

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Educație Fizică și Sport

Postul de asistent pe perioadă determinată presupune
desfășurarea de activități didactice, de cercetare, de
îndrumarea studenților, de servicii către comunitatea
academică.
Atribuții
Activități de predare (seminarii, lucrări practice, lucrări de
control, examinare, elaborare de materiale didactice,
consultații) pentru disciplinele ce sunt incluse in norma din
statul de funcții.
Activitatea de cercetare științifică: participare la sesiuni și
conferințe științifice naționale și internaționale; participare
la granturi de cercetare; publicare de articole de
specialitate.
Activitatea de îndrumare a studenților: tutore la o grupă
de studenți; organizarea de cercuri și seminarii științifice
studențești; coordonarea lucrărilor de licență în cotutelă;
coordonarea activității științifice a studenților; organizarea
competițiilor sportive studențești.
Servicii către comunitatea academică: organizarea și
participarea la acțiunile departamentului; participarea la
examenele de licență, disertație și de admitere; promovarea
admiterii, rezolvarea sarcinilor stabilite de directorul de
departament.
Data susținerii probei scrise
30 iunie 2017 ora 10
Data susținerii probei practice 30 iunie 2017 ora 13
Probele de concurs, data, ora
1. Proba scrisă – 30 iunie 2017 ora 10.00 – sala 6 – FEFS și locul de susţinere a acestora CLUJ str. Pandurilor nr. 7.
2. Proba practică – 30 iunie 2017 ora 13 – sala ,,Gheorghe
Roman” - FEFS CLUJ Str. Pandurilor nr. 7

Tematica și bibliografia
probelor de concurs

Tematica pentru concurs:

1. Comunicarea pozitivă
antrenamentul sportiv.

și

comunicarea

negativă

în

2. Comunicarea în competiția sportivă.

Bibliografie selectivă

1. Gomboș, L. (2012), Comunicare în activitățile sportive, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință.
2. Kunczik, M., Zipfel, A., (1998), Introducere în ştiinţa
publicisticii şi a comunicării, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
3. Niculescu, M,. (2000), Personalitatea sportivului
performanţă, Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti

de

4. Sanchez, F., (2002), Aspecte sociale şi randamentul grupului
sportiv, Cursul naţional de perfecţionare a antrenorilor din
România, Cluj-Napoca, 13-17 noiembrie, 2002.

1. Weineck, J., (1997), Manuel d'entrainement , 4e edition,
editura Vigot, Paris.

Descrierea procedurii de
concurs

a. Probă scrisă din tematica concursului.
b. Probă practica din suţinerea unei lecții de educaţie
fizică . Tema este propusă de comisie şi anunţată
candidaţilor cu 48 de ore înaintea acestei probe.
Comisia de concurs evaluează candidații din perspectiva
următoarelor aspecte: Analiza dosarului de concurs;
Proba scrisă; Proba practică – cu pondere egală la nota
finală (media aritmetică).
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