
Darea  de  seamă 

despre desfăşurarea  Conferinţei  ştiinţifice de totalizare a studenţilor şi 

masteranzilor  catedrei de Atletism  pe  anul  universitar  2016– 2017 

Conferinţa  ştiinţifică  de  totalizare  a  studenţilor şi masteranzilor  

catedrei  de  Atletism  pe  anul  de  studii  2016 – 2017 s-a  desfăşurat  în  

conformitate  cu  planul de activivate ştiinţifică a Universităţii,  pe  data  de  23 

martie,  la  ora  14-45.  La  conferinţă  au  asistat  30  studenţi şi masteranzi  ai  

anilor  I-IV de studii  şi  9  profesori ai  catedrei.  Au  prezentat  raport  9 studenţi 

şi masteranzi ai  anilor  I-IV.  Conţinutul  referatelor a reflectat  problemele  

organizării  şi  desfășurării  lecţiilor de  antrenament în atletism (Balan A.., 

masterand TAS; Cozlov C., masterand TAS;  Surdu D., st. anul 4, gr 401, EFS; 

metodica  pregătirii  sportivilor  de  performanţă  pe  diferite  probe  de  atletism -  

Berghii A., masteranda, TAS; probleme medico-biologice ale pregătirii 

sportivilor - atleți de deferite vărste, despre evoluția tehnicii  și analiza tehnicii 

probelor  atletice  (Buşueva N., st. Anul III, gr. 302 EFSr, Modnicov A., st. anul 

4, gr.401 EFS;  Jelachi A., st. anul 4, gr. 402, EFSr; Țurcanu G., st. anul 4, gr.401 

EFS; Ciosean S., st. anul III,gr. 311, PEF. 

Cele  mai  interesante  şi  calitative  au   fost referatele  următorilor    

studenţi şi masteranzi: Berghii Anna, masterandă, anul II,  cu tema: „Metodica 

dezvoltării capacităților de viteză  la alergătoarele de 100 și 400 m\g cu diferit 

nivel de calificare (cond.  ştiin. Mruț I., dr.în ped., conf. univ.; Povestca L. dr. în 

ped., prof. univ); Cozlov C., masterand, anul I cu tema: „Интенсификация 

тренировочных нагрузок метателей молота на этапе спортивного 

совершенствования” (cond.  ştiin. Gorașcenco A., dr. în ped. conf. univ., Mruț I., 

dr. în ped. conf. univ); Țurcanu Gr., st. anul 4, gr. 401 EFS pe tema: „Pregătirea 

fizică specifică  a  alergătorilor de semifond juniori (16 – 17  ani) în  diferite etape 

ale ciclului anual de antrenament” (cond.  ştiin., dr. în ped., conf. univ., Mruț I.;  

Povestca L., dr., prof. univ.); Buşueva N., st. anul III, gr. 302EFSr, cu tema: 

„Отбор и прогнозирование способностей в лёгкоатлетических прыжках”  

(cond.  ştiin., dr. în ped., prof. univ., Iliin G.); Surdu D., st. anul 4 gr.401, EFS,  cu 



tema: „Particularitățile planificării mijloacelor de pregătire special ale aruncătorilor 

de greutate într-un ciclu anual la etapa perfecționării măiestriei sportivă” (cond.  

ştiin., dr. în ped., conf. univ., Mruț I.);  Modnicov, st. anul 3 gr.1 EFS, cu tema: 

„Сравнительный анализ техники прыжка в высоту с разбега ведущих 

прыгунов мира.” (cond.  ştiin., dr. în ped., prof. univ. Scripcenco C,);    Balan A., 

magistrant, anul I, pe tema: „Критерии технического мастерствав прыжках в 

высоту”, (cond.  ştiin., dr. în ped., prof. univ. Scripcenco C.); Jelachi A., st.anul 4 

gr. 402, EFS, cu tema: „Анализ выступления молдавских легкоатлетов на 

Олимпийских играх 2008 - 2016” (cond.  ştiin., dr.în ped., prof. univ. Scripcenco 

C.); Ciosean S., st. anul III,gr. 311, PEF, cu tema: „Pазвитие ловкости 

средствами фитнеса  на основе программированного построения учебно-

тренировочного процесса юных легкоалетов»  (cond.  ştiin., dr. în ped. conf. 

univ., Mruț I.).   

Pentru îmbunătățirea nivelului de desfășurare a conferenței de totalizare a 

studenților  şi masteranzilor va trebui ca aceştia mai activ să participe la discutarea 

rapoartelor prezentate. 

Conform  rezultatelor  concursului „Cel mai calitativ și interesant raport, 

locurile premiante s-au distribuit astfel:           

Locul I - Berghii Anna, masterandă, anul I; 

Locul II -  Cozlov Chiril, masterand anul II; 

Locul II  -  Surdu Dimitriana, st., anul IV; 

Locul III - Țurcanu Ggrigore, st. anul IV; 

Locul III – Buşueva Nadejda, st. Anul III. 

La  Conferinţa  internaţională  a studenţilor şi masteranzilor,  care  va  avea  

loc  pe  data  de  6-7 aprilie  anul  2017, catedra  înaintează  4  referate  ale 

următorilor  studenţi/masteranzi: 

        -  masterandă, anul II,  Berghii Anna 

         - masterand, anul I,     Cozlov Chiril 

           -  st. anul  IV,             Țurcanu Grigore  

            - st. anul III ,              Buşueva Nadejda                        

Şeful  catedrei                                           L. Povestca 


