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Analiza procedurală de organizarea a evaluării curente şi finale 

pe anul de studii 2011-2012 

Pe parcursul anului de studii în urma efectuării analizei curente sau depistat,  

că majoritatea studenţilor până la efectuarea evaluării finale au avut restanţe 

enorme la evaluarea curentă, ce nu lea permis să susţină la timp evaluarea finală. 

Evaluarea finală a decurs cu succese mai mari, deoarece la capitolul teoretic 

studenţii au avut o pregătire mai bună. 

Analiza procedurală de organizarea a evaluării curente şi finale 

pe anul de studii 2012-2013 

Pe anul de studii anual 2012-2013 datorită susţinerii cerinţelor practice la 

majoritatea grupelor a crescut nivelul rezultatelor, ce a permis la creşterea evaluării 

curente. Acest lucru sa remarcat în deosebit la semestrul de toamnă acest anul de 

studii la care au fost supuşi studenţi Facultăţii de Sport.  

În semestrul următor studenţii Facultăţii Kinetoterapie a avut rezultate mai 

modeste la compartimentul evaluării curente. În ce priveşte evaluarea finală, 

rezultatele au fost mai remarcabile. 

Analiza procedurală de organizarea a evaluării curente şi finale 

pe anul de studii 2013-2014 

Anul de studii 2013-2014 a arătat că la multe discipline citite în cadrul 

catedrei în cadrul catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor sa lărgit numărul de cerinţe 

înaintate pentru evaluarea curentă. Din acest motiv, la evaluarea finală au fost 

admişi un număr mai redus de studenţi, atât în semestrul de toamnă cât şi în 

semestrul de primăvară de studii. 

Analiza procedurală de organizarea a evaluării curente şi finale 
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pe anul de studii 2014-2015 

Privind analiza procedurală a rezultatelor evaluării curente, în anul de studii 

2014-2015 se poate de remarcat faptul, că s-au ivit momente pozitive la evaluarea 

curentă, ce a dus la creşterea numărului de studenţi la evaluarea finală. Ce priveşte 

evaluarea finală, conform propunerilor decanatelor, de a desfăşura în forma mixtă a 

examenelor, aceasta măsură a dus la creşterea rezultatelor de examinare în ambele 

semestre de studii. 

 Analiza procedurală de organizarea a evaluării curente şi finale 

pe anul de studii 2015-2016 

Pe parcursul anului de studii 2015-2016 în urma desfăşurării cu eficienţa mai 

sporită a studiilor, se o observă o creştere rezultatelor evaluării curente atât în 

semestrul de toamnă, cât şi în cel de primăvară. Luând în consideraţie, că 

disciplinele citite în cadrul catedrei TMJ se observă o stabilizare şi creştere 

pozitivă a rezultatelor examinării curente. Vorbind de evaluarea finală, se poate de 

spus că şi la aceste acţiuni studenţii au avut reuşite mai bune faţă de anul 

precedent. Decanatele pentru evaluarea finală au înaintat propunerea de a susţine 

examinarea în formă mixtă, ce a demonstrat o cale reuşită în evaluarea studenţilor. 
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