
 

INFO-PROIECT 

Start în carieră 
prin  

master didactic 

februarie 2023 

INFO-ADMINISTRATIV 
 
GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT: 

2 februarie 2023, 17:00 – specializarea 
Educaţie Fizică şi Sport, anul II 
 

Activitate colectivă de consiliere: 
„Tema, titlul şi structura lucrării de 
disertaţie: reguli de redactare şi 
exemple de cercetări în Ştiinţele 
educaţiei, adaptate disciplinelor 
sportive” 

 
 

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE 
PROIECTULUI 

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, 
indiferent de dispozitiv, folosind numele 
şi prenumele dvs. din catalog. 
 
Verificaţi periodic pagina Master 
Didactic – DPPD: 

 
https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/  

INFO-DIDACTIC 
 

Disertaţia 

Elemente de avut în vedere în 
etapa de documentare şi 
redactare:  

• redactarea unor capitole/subcapitole 
din lucrarea de disertaţie şi 
solicitarea de feedback de la 
profesorii coordonatori; 

• documentare prin raportare la  
cărţi/articole de specialitate, în format 
print/on-line; 

• notarea trimiterilor – stil APA, după 
modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – 
pentru toate ideile şi exemplele 
selectate din lucrările de specialitate 
consultate; 

• completarea Bibliografiei pe măsură 
ce accesaţi diverse surse; 

• iniţierea demersului de cercetare 
subsumat lucrării de disertaţie.  

 
Inspiraţie şi mult spor! 

https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/


 

INFO-PROIECT 
Activitatea de consiliere în 

carieră 

februarie 2023 

 

1. Activitate colectivă de consiliere:  
2 februarie 2023, 17:00, online (Cisco 
Webex): Lucrarea de disertaţie – 
provocări şi soluţii 
 
2. Activitate de informare și consiliere 
individualizată: marţea şi miercurea, 
17:00-18:00, cu programare transmisă 
prin e-mail cu cel puţin o zi înainte  
Aspecte vizate: 
- orientare/consiliere în realizarea disertației; 
- consultanță pentru realizarea/completarea 

portofoliului educațional; 
- abordarea altor probleme legate de 

dezvoltarea personală sau profesională 

 

Manifestări 
ştiinţifice/Publicaţii/ 
Call for papers: 

 

 https://sportsisocietate.ro/acasa  
 http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/ 
 https://www.psih.uaic.ro/anale-st/ 

 https://www.psih.uaic.ro/revpsihsoc/  

MOBILITĂŢI  
Va urma… 

Recomandări de lectură: 

 Chivu, I.-D. (2019). Activităţi motrice 
alternative în cadrul Curriculumului la 
decizia şcolii. Bucureşti: Editura 
Universitaria. 

 Chivu, I.-D. (2021). Îmbunătăţirea 
capacităţii motrice şi funcţionale a 
elevilor prin includerea activităţilor 
fizice Dans modern, Tae-Bo şi 
Pilates în Curriculum la decizia şcolii. 
Bucureşti: Editura Universitaria. 

 Cosma, G.; Forţan, C. (coord.). 
(2022). Exerciţiul fizic on-line şi 
on-site – mijloc profilactic şi 
terapeutic. Volum de rezumate al 
lucrărilor Conferinţei Ştiinţifice 
Naţionale „Rolul exerciţiului fizic în 
optimizarea psihomotricităţii 
preşcolarilor, şcolarilor şi 
studenţilor”. Bucureşti: Editura 
Universitaria. 

 Gidu, D..V. (2018). Jocuri de 
animaţie – metode şi tehnici. 
Bucureşti: Editura Universitaria. 

 Păun, E. (coord). (2022). Şcoala 
viitorului sau viitorul şcolii? 
Perspective asupra educaţiei 
postpandemice. Iaşi: Polirom. 

 Ungureanu-Dobre, A. (2021). 
Practica şi metodica activităţilor 
motrice pe grupe de vârstă. Suport 
de  studiu pentru seminarii. 
Bucureşti: Editura Universitaria. 

 

https://sportsisocietate.ro/acasa
http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/
https://www.psih.uaic.ro/anale-st/
https://www.psih.uaic.ro/revpsihsoc/

