UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
PROGRAM POSTUNIVERSITAR
DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ANTRENOR (A DOUA SPECIALIZARE PE RAMURĂ DE SPORT)
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: SPORT ŞI PERFORMANŢĂ
MOTRICĂ (cod RNCIS L40801001020)
INFORMAȚII DESPRE PROGRAMUL DE STUDII
- Forma de învățământ: învățământ cu frecvență;
- Durata: 1 an (250 ore/25 credite)
- Perioada de desfășurare: 01 octombrie 2016 – iunie 2017 (conform structurii anului universitar);
- Forma de organizare: modulară (conform structurii anului universitar)
- Unităţi de competenţă specifice:
o Selectarea şi introducerea conţinuturilor specifice / ramură de sport în context general de
pregătire şi competiţie;
o Elaborarea unor documente de planificare şi evidenţă pentru microstructură, mezostructură,
macrostructură conform cerinţelor din sportul de performanţă / obţinerii performanţelor
motrice superioare;
o Identificarea modelelor şi implementarea lor în procesul predare - învăţare pe baza definirii
şi utilizării principiilor de bază ale antrenamentului sportiv şi ale organizării unui proces de
selecţie/ ramură de sport;
o Conceperea şi prezentarea unor sisteme de mijloace specifice antrenamentului sportiv /
ramură de sport / particularităţilor performanţei motrice;
o Monitorizarea desfăşurării pregătirii şi a progresului pe componentele antrenamentului
o Utilizarea metodologiilor, tehnicilor şi procedeelor de formare / perfecţionare a deprinderilor
de utilizare a spaţiului şi timpului în scop de relaţionare în activităţi specifice / ramură de
sport;
o Utilizarea unor probe de control consacrate / componentele antrenamentului sportiv pe
ramură de sport / componentele motricităţii.
- Disciplinele cuprinse în planul de învățământ: ”Metodica antrenamentului pe ramură de sport”,
”Stagiu de practică în centre de iniţiere în sport”, ”Stagiu de elaborare a lucrării de absolvire” ;
- Finalizarea studiilor: examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de către cursanți
și constă din susținerea unei probe practico-metodice în baza unui proiect științifico – metodic
elaborat de către cursant;
ÎNSCRIERI
- Înscrierea candidaților se va face la sediul UNEFS, str. Constantin Noica nr 140, sector 6,
București, în perioada 19.09.2016 – 04.11.2016;
- Taxa de înscriere: 20 euro (echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății)
- Taxa de studii:
o 700 euro (echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
o 870 euro – pentru studenții CPV (sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării
plății) – plata se efectuează integral
- Se pot înscrie absolvenți ai:
o Studiilor universitare de licență, cu durata de 4 ani, în domeniile ”Cultură fizică și
sport” și ”Educație fizică și sport”, cu specializare într-o ramură sportivă;
o Studiilor universitare de licență, cu durata de 3 ani, programul ”Sport și performanță
motrică”, cu specializare într-o ramură sportivă;
o Studiilor universitare de master, cu specializare într-o ramură de sport, de genul
programului de master care funcționează în UNEFS ”Performanță în sport”.

-

Candidații înscriși la acest program pot urma cursuri de specializare pentru o alta ramură
sportivă decât cea pentru care au optat în cadrul studiilor de licență sau master;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
a) fişa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Centrului de formare şi dezvoltare
profesională din UNEFS (CFDP);
b) copia legalizată a diplomei de licenţă/master şi copia legalizată a foii matricole
(suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia*.
c) copia legalizată a certificatului de naştere;
d) copia buletinului/cărţii de identitate;
e) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere;
f) aviz medical care să ateste că este ”apt pentru efort fizic”
g) 2 poze format ¾;
h) contractul de studii (2 exemplare), disponibil la secretariatul CFDP.
Documentele vor fi prezentate într-un dosar plic, pe care candidații își vor scrie numele,
inițiala tatălui, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.
PLATA TAXEI
Plata taxei aferente parcurgerii programului postuniversitar ”Antrenor” se va face integral sau
în tranșe, conform deciziei Senatului UNEFS.
*În situația absolvenților ultimei promoții și a înscrierii pe baza unui document echivalent diplomei
de licență / master, cursantul are obligația să prezinte documentul în original până la finalizarea
cursului. În caz contrat, cursantul nu se va putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor
postuniversitare de ”ANTRENOR”.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
se pot obține după data de 24 august 2016, de la
Secretariatul CFDP tel. 021 316 41 07/int. 262.

