Facultatea de ȘtiințeUmaniste
Departament de Educație Fizică și Sport
TEMATICĂ ORIENTATVĂ PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE
DISERTAȚIE
Coordonator – Conf. univ. dr. Gabriela-Monica Moaca
1.
Studiu privind greutatea corporală - indicator al creșterii și dezvoltarii fizice.
2.
Importanța alimentatiei rationale în activitatea sportivă.
3.
Evaluarea parametrilor dezvoltării fizice, ai capacităţii funcţionale şi de efort
a organismului.

Coordonator - Conf. univ. Dr. Chera-Ferrario Bianca
1.
Gimnastica de recreere – sport de masa în activităţile de timp liber ale
copiilor din ciclul gimnazial.
2.
Studiu privind prevenirea şi combaterea obezităţii prin exerciţii specifice
gimnasticii aerobice.
3.
Studiu privind îmbunătăţirea condiţiei fizice prin mijloace specifice
gimnasticii aerobice, la diverse categorii de vârstă.(adulti, varsta a II/a si a III/a )
4.
Contribuţii privind dezvoltarea psiho-motrică prin exerciţii din gimnastică
acrobatică statică şi/sau dinamică a elevilor din clasele de liceu.
5.
Studiu privind utilizarea ansamblurilor de gimnastică în activități
extrașcolare.
6.
Contribuții privind utilizarea gimnasticii adaptate, la copiii cu dizabilități.
Coordonator – Conf. univ. dr. Alina Cucui
1.
Formarea obișnuintei de practicare independenta a exercitiilor fizice
2.
Studiu privind continutul timpului liber al adolescentilor
3.
Turismul - mijloc de dezvoltare personala
4.
Turismul si sporturile extreme din Romania
Coordonator – Conf. univ. dr. Doru Galan
1.
Ameliorarea performanţei sportive în judo la elevii din ciclul gimnazial
2.
Metodele de antrenament/învăţarea specifice sporturilor de combat
implicaţiile lor în procesul didactic specific şi general

şi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studiu privind implicaţiile tehnicii judo-ului asupra individului
Pregătirea psiho-fizică în judo
Ameliorarea calităţilor motrice prin intermediul artelor martiale.
Autoapărarea, între necesitate și cerință pentru epoca modernă
Studiu privind supraviețuirea urmbană și supraviețuirea în natură
Ameliorare calităților moral-volitive prin metode marţiale
Educaţie fizică şi sport prin metode marţiale

Coordonator - Lector univ. dr. Alexandrina Constantin
1.
Atletismul pentru toti – sport de masa în activităţile de timp liber ale copiilor
din sistemul preuniversitar.
2.
Demers orientativ privind combaterea obezităţii prin mijlloace specifice
atletismului.
3.
Contribuții privind dezvoltarea condiţiei fizice prin exerciții specifice
atletismului, la diverse categorii de persoane.
4.
Studiu privind dezvoltarea psiho-motrică a elevilor din clasele de liceu prin
exerciţii din atletism.
5.
Influența exercițiilor de bază specifice atletismului asupra reacțiilor primare
ale individului, în diferite situații de viață.
Coordonator – Lect. univ. dr. Gabriel Cucui
1. Impactul CE de Fotbal 2010 asupra turismului din Romania.

