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Planul de lucru al Catedrei ŞPPSU

I. Scurtă analiză a totalului privind activitatea catedrei în anul de studii
2012-2013 şi sarcinile principale pe următorul an de studii 2013-2014.
În conformitate cu prevederile Planului de activitate, la Catedră au fost
realizate obiectivele preconizate în anul de studii 2012-2013.
Analiza activităţii Catedrei în perioada respectivă este reflectată în
Raportul anual al Catedrei.
În anul de studii 2013-2014 îşi va continua activitatea în conformitate cu
Planul stabilit. Accentul va fi pus pe realizarea obiectivelor anului precedent
privind axarea activităţii Catedrei pe principiul Calităţii învăţământului
universitar. În mod special va fi abordată problema valorificării strategiilor
didactice în predarea disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice.
În consecinţă au fost stabilite următoarele obiective generale:
1. Evaluarea activităţii cadrelor didactice conform
criteriilor
învăţământului calitativ în cadrul Catedrei;
2. Evaluarea activităţii cadrelor didactice conform standardelor de
competenţă didactică comunicativă în cadrul predării-învăţării disciplinelor
psihopedagogice şi socioumanistice;
3. Participarea activă la diverse activităţi didactice şi ştiinţifice în cadrul
Universităţii, în alte instituţii de învăţământ;
4. Experimentarea şi analiza suporturilor curriculare pentru studii de
Masterat la disciplinele asigurate de Catedră;
5. Perfecţionarea continuă a programelor curriculare şi a suportului de
curs în conformitate cu viziunile curriculare moderne ale pedagogiei perioadei
postmoderniste.
6. Axarea pe strategii didactice moderne în procesul de predare – învăţare
- evaluare la disciplinele pedagogice şi istorice.
II. Scurtă informaţie privind volumul de lucru şi statele de personal ale
Catedrei
1. Volumul de lucru, îndeplinit de catedră în anul de studii 2013-2014
constituie 12103 ore, dintre care:
a) ore de studii 12103 inclusiv:
- ore de cursuri 3943
- ore de seminar 3614
- ore de practică pedagogică 310
- consultaţii 468
- examene 1948
- lucrări de licenţă 1315
- examene Doctorat/Masterat 70
- conducerea cu doctoranzii 170
- examene de stat 215
- asistenţa Şef.Catedră 50
Anul de studii 2013-2014
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b) ore de activitate ştiinţifică şi de cercetări
din numărul de ore vor fi citite de:
a) profesori titulari 8621 ore;
b) profesori angajaţi în cumul 3482 ore;
c) profesori angajaţi prin plata cu ora – 0.
2. La Catedră îşi pregătesc tezele de doctorat: 54 doctoranzi
1. Calugher Viorica (absolventă);
2. Lupuleac Victoria (absolventă);
3. Antoşciuc-Burciu Irina (anul IV);
4. Malai Lucia (anul III);
5. Gheorghiu Aurelian (anul IV).
în cursul anului de studii vor fi pregătiţi pentru a-şi apăra disertaţiile:
a) doctoranzi............3
3. Catedra dispune de laborator ştiinţific
Laboratorul ştiinţific: „Dimensiuni ştiinţifico-metodice ale asigurării
procesului educaţional în învăţământul superior din domeniul educaţiei fizice şi
sportului”, reprezintă o încăpere comună cu auditoriul (328) şi funcţionează în
cadrul catedrei din anul 2010.
Conducătorul activităţii Laboratorului Ştiinţific: Goncearuc S., doctor în
pedagogie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific superior.
Executorii activităţii Laboratorului Ştiinţific:
1. Vizitei N., profesor universitar;
2. Şaragov N., lector superior, magistru în sociologie;
3. Lupuleac V., lector universitar, magistru;
4. calugher V., lector superior
5. Leşcu Artur, lector, ,drd
6. Leşco V., lector universitar, magistru
7. Putin N., lector universitar.
Activitatea Laboratorului Ştiinţific se axează pe următoarele obiective:
- elaborarea conţinuturilor şi a mecanismului de formare la studenţii
psihopedagogi şi sportivi a abilităţilor de cercetare;
- elaborarea unor instrumente de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor
studenţilor achiziţionate în procesul de formare profesională iniţială şi
continue;
- elaborarea programelor de dezvoltare a competenţelor profesionale la
studenţii psihopedagogi şi sportivi;
4. Statele de personal ale catedrei pe noul an de studii în număr
de 8 profesori titulari sunt aprobate şi 12 cumularzi
acoperirea de salarizare – 14,75 unităţi.
Anul de studii 2013-2014
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Şeful
Profesor Concatedrei
feren
ţiari
Aprobat
1
2
3
salarizare
1,5
2,5
În realitate 1
2
3
completat
1,5
2,5

Doctori
Lectori
Lector
habilitaţi superiori

Total

-

22
14,75
22
14,75

5
4,75
5
4,75

12
6,0
12
6,0

5. Statele de personal instructiv-auxiliar în număr de 1,5 unităţi, inclusiv:
laboranţi superiori 1,5, laboranţi superiori-preparatori, preparatori 0,5.
6.Catedra ocupă încăperile nr. 328, cu o suprafaţă totală de 20 mp.
III. Organizarea procesului instructiv conform disciplinelor ce le
întruneşte Catedra
Procesul instructiv-metodic al Catedrei
Nr.
d/ o
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Forme de lucru

Termene

Responsabil

Proiectarea activităţii catedrei pentru
anul de studii 20132-2014
Proiectarea activităţii individuale a
cadrelor didactice
Perfecţionarea
procesului
de
proiectare didactică curriculară.
Elaborarea tematicii Tezelor de
Licenţă şi Tezelor de Masterat
Asigurarea
didactico-metodică
a
practicii pedagogice la anul III, şi IV,
secţia zi, şi la anul IV şi V, secţia
frecvenţă redusă
Stabilirea
graficului
orelor
demonstrative a membrilor catedrei
Asigurarea procesului de predare la
Departamentul Instruire continuă

01.09.2013

Goncearuc
Svetlana
membrii
catedrei
membrii
catedrei
membrii
catedrei
Goncearuc
Lupuleac V.

Perfecţionarea procesului de evaluare
academică prin prisma curriculară.
9.
Stabilizarea
conţinutului
pentru
activitatea individuală a studenţilor la
disciplinele catedrei
10.
Promovarea metodelor interactive la
predarea disciplinelor asigurate de
catedră
11.
Asigurarea în cadrul predării ştiinţelor
pedagogice a educaţiei posmoderne,
promovată în spiritul
paradigmei
curriculumu-lui (în plan teoretic,
metodologic şi practic).
Anul de studii 2013-2014
8.

01.09.2013
octombrie decembrie
octombrie
conform
planului

septembrie;
ianuarie
pe parcursul
anului
octombrie noiembrie
noiembrie –
decembrie

membrii
catedrei
Goncearuc S.,
Carabet N.,
Poburnîi P.
toţi membrii
catedrei
membrii
catedrei

pe parcursul
anului

membrii
catedrei

mai 2013

Goncearuc S.,
Carp I.

Note privind
îndeplinirea
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IV. Activitatea catedrei privind editarea materialelor metodico-instructive
şi didactico-ilustrative, a lucrărilor ştiinţifice, monografiilor, manualelor.
Nr.
d/o
1.

2.

4.

5.

6.

3.

Autorii

Strategii de predare la
disciplinele
psihopedagogice
Elaborarea şi editarea
materialelor
ştiinţifice
pentru
Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională a
doctoranzilor cu tema:
„Cultura fizică: probleme
ştiinţifice
ale
învăţământului
şi
sportului” din octombrie
16-17 noiembrie 2013

Denumirea lucrării
Articole ştiinţifice

Articole ştiinţifice în septembrie
Materialele
octombrie
Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale
a
doctoranzilor
cu
tema: „Cultura fizică:
probleme ştiinţifice ale
învăţământului
şi
sportului”
din
octombrie
16-17
noiembrie 2013
Perfecţionarea suportului Suport de curs
Decembrie
de curs la toate disciplinele
asigurate de catedră
Perfecţionarea
Curriculum disciplinar decembrie
curriculumului disciplinar
la
toate
disciplinele
asigurate de catedră
Perfecţionarea modelelor Modele:
februarie
de
materiale
pentru  Caiet de practică la
realizarea stagiului de Pedagogie,
practică a studenţilor
 Caracterizarea
psiho-pedagogică a
clasei de elevi, a unui
elev
Elaborarea şi editarea Articole ştiinţifice în mai
materialelor
ştiinţifice Materialele
pentru
Conferinţa Conferinţei Ştiinţifice
Ştiinţifică Internaţională a Internaţionale
a
studenţilor
cu
tema: studenţilor cu tema:
„Probleme actuale ale „Probleme actuale ale
teoriei şi practicii culturii teoriei şi practicii
fizice”, mai, 2013
culturii fizice”, mai,
2013

Anul de studii 2013-2014

Îndeplinirea
reală

Termenul de
pregătire a
manuscrisului
septembrie
–
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V. Activitatea Catedrei privind cercetările ştiinţifice
Analiza
şi
aprecierea
activităţii
laboratorului
ştiinţific
Reactualizarea
temei
generale de cercetare în
cadrul laboratorului
Stabilirea şi determinarea
direcţiilor şi temelor de
cercetare

1

2

3

Materiale de analize Septembrie
sinteze
Tema generală
Laboratorului

a octombrie

Direcţii de cercetare, octombrie
Teme de cercetare
ştiinţifică

VI. Activitatea privind legătura cu şcoala
Studierea, generalizarea şi răspândirea experienţei de lucru a şcolilor,
profesorilor, activitatea catedrei privind lucrul instructiv-metodic cu profesorii,
elevii şi părinţii elevilor).
Nr.
d/o
1

2

3

4

5.

Programe
analitice,
conţinuturi
educaţionale

Termen de
Îndeplinirea
finalizare
reală / Executorii
Pe
parcursul Goncearuc S.,
anului
Şaragov N.,
Poburnîi P.,
Leşco V.

Programe
analitice,
conţinuturi
educaţionale

Pe
parcursul Calugher V.,
anului
Lupuleac V.,
Carabet N.,
Putin N

Programe,
metodologii,
disertaţii
Promovarea modului sănătos Programe,
de viaţă şi a altor modele ale metodologii,
educaţiei postmoderniste în disertaţii
unităţile şcolare în cadrul
stagiului
de
practică
pedagogică.
Promovarea în mediul liceal
a specialităţilor USEFS.
Cunoaşterea elevilor cu
specificul USEFS în scop de
a
majora
numărul
abiturienţilor.

Pe
parcursul Goncearuc S.,
anului
Şaragov N.,
Lupuleac V.
Pe
parcursul Carabet N.,
anului
Lupuleac V.,
Leşcu A.

Tema de cercetare sau
denumirea
Implicarea activă în procesul
de predare la cursurile de
perfecţionare continuă a
profesorilor de educaţie
fizică şi a antrenorilor
Asistenţă psihopedagogice a
procesului
de
practică
pedagogică a studenţilor
anului III şi IV privind
desfăşurarea şi organizarea
orelor educative, elaborarea
caracterizărilor
psihopedagogice,
organizarea
activităţilor
cu
părinţii,
consiliera,
diagnosticul
psihologic, etc.
Promovarea specializării noi
la studii de masterat

Anul de studii 2013-2014

Rezultatul

Pe
parcursul Toţi
anului
catedrei

membrii
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VII. Dirijarea activităţii cercurilor studenţeşti şi al lucrului de cercetări
ştiinţifice ale studenţilor
Nr.
d/o
1

2

Denumirea cercului studenţesc
sau a temei lucrării ştiinţifice a
studentului
„Pedagogia postmodernă”.
Probleme generale:
1. Repere istorice şi axiologice.
2. Educaţia postmodernă în
context cultural.
3. Cunoaşterea în pedagogie.
4.
Modele
ale
educaţiei
postmoderne.
Aspecte psihologice ale educaţiei
fizice şcolare.

Responsabili

Rezultatul

Goncearuc S., Lucrări
Carp I.,
licenţă,
Ştefârţă A.,
articole
Usaci D.,
Lupu I.

Goncearuc S.,
Lupuleac V.

Note cu
privire la
îndeplinire

de

Lucrări de
licenţă,
articole
Lucrări de
licenţă,
articole
Lucrări de
licenţă,
articole
ştiinţifice

3

Aspecte psihologice ale sportului
de performanţă

Goncearuc S.,
P. Poburnîi

4

Aspecte filozofice, sociologice
şi istorico-culturale ale educaţiei
fizice, ale sportului şi culturii
fizice în ansamblu.

5

Aspecte istorice ale dezvoltării
învăţământului
superior
de
educaţie fizică

Vizitei
N.,
Şaragov N.,
Carp
L.,
Calugher V.,
Leşcu
A.,
Stempovschi
T.
Calugher V.,
Lucrări de
Leşco V.,
licenţă,
Goncearuc S. articole
ştiinţifice

VIII. Seminare ştiinţifice la catedră
Nr. d/o Temele
referatelor
şi
şi data comunicărilor
şedinţei
1
Categorii şi tipuri de stiluri
educaţionale.
2
Surse
de
definire
a
curriculumului

Referent

3

Putin N.,
Calugher V.
Goncearuc S.,
Carabet
N.
Lupuleac V.,
Definirea şi obiectivarea optimă Leşco V.,
a strategiilor didactice
Leşcu A.
Carp I.,

Anul de studii 2013-2014

Termenul

Note
privind
îndeplinirea

noiembrie
2013
ianuarie 2014

martie 2014
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IX. Deplasări cu caracter ştiinţific
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele

Unde, scopul

Termenul

Vizitei N.

Conferinţa Ştiinţifică Kiev, Pe parcursul
Minsk, Moscova
anului

Însemnări

X. Acordarea de timp membrilor catedrei pentru îndeplinirea lucrului
ştiinţific
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele

2

Şaragov N.

3.

Leşcu Artur

Lupuleac V.

Motivarea şi scopul

Termene

 Analiza şi definitivarea Pe parcursul anului
cercetărilor pe tema tezei de
doctorat.
 Pregătirea
şi
implementarea activităţilor
din
cadrul
proiectului
Educaţia
Centrată
pe
Student.
 Desfăşurarea cercetărilor Pe parcursul anului
pe tema tezei de doctorat.
 Pregătire şi implementarea
activităţilor
din
cadrul
Proiectelor locale în calitate
de formator.
Desfăşurarea cercetărilor pe Pe parcursul anului
tema tezei de doctorat.

XI. Participarea Catedrei la conferinţele şi seminarele profesorilor la
USEFS şi în afara ei.
Nr.
d/o
1

2

3.

4.
5

Conferinţa

Termenul, locul Note
privind
desfăşurării
îndeplinirea
Conferinţa
Ştiinţifică Goncearuc S. Noiembrie 2013
Internaţională a doctoranzilor cu şi
Chişinău
tema: „Cultura fizică: probleme colaboratorii
ştiinţifice ale învăţământului şi
sportului” din 7-8 noiembrie 2013
Conferinţa
Ştiinţifică Vizitei N.,
2013
Internaţională
Stavropoli,
Federaţia Rusă
Congresul Ştiinţific Internaţional
Vizitei N.,
2013, Alma-Ata,
Republica
Cazahstan
Seminar Ştiinţific cu subiectul: Calugher V., octombrie 2013
„Învăţământul centrat pe student”
Leşcu A.
Conferinţa
Ştiinţifică Vizitei N.,
Mai, 2013
Internaţională
Kiev

Anul de studii 2013-2014

Responsabili
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Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională:
„Problemele
olimpismului”
Elaborarea şi editarea materialelor
ştiinţifice
pentru
Conferinţa
Ştiinţifică
Internaţională
a
studenţilor cu tema: „Probleme
actuale ale teoriei şi practicii
culturii fizice”, mai, 2013

6

7

Vizitei N.,

2013
Grecia

Atena,

Goncearuc S. mai 2013
şi
colaboratorii

XII. Activitatea catedrei privind învăţământul cu frecvenţă redusă
Nr.
d/o
1

2

3

4

5

Forme de lucru

Termenul

Responsabili

Asigurarea didactico-metodică a
procesului de învăţământ la
Facultatea Frecvenţă Redusă.
Asigurarea procesului de evaluare
curentă a studenţilor Facultăţii
Frecvenţă Redusă
Oferirea consultaţiilor individuale
studenţilor Facultăţii Frecvenţă
Redusă
Adaptarea
conţinuturilor
curriculare la graficul de studii la
Facultatea Frecvenţă Redusă
Organizarea zilelor uşilor deschise
la Catedră pentru studenţii
Facultăţii Frecvenţă Redusă

Pe
parcursul Toţi profesorii
anului

Note privind
îndeplinirea

Pe
parcursul Toţi profesorii
semestrului
repetat
Pe
parcursul Toţi profesorii
anului
Pe
parcursul Toţi profesorii
anului
Pe
parcursul Toţi profesorii
semestrului

XIV. Activitatea catedrei privind îmbunătăţirea bazei materiale de
instruire
Nr.
d/o
1

Ce se prevede

2

Elaborarea şi dotarea disciplinelor
cu materiale didactice în format
electronic
Completarea
fondului
de
bibliotecă a catedrei (2 manuale la
fiecare disciplină de studii)
Elaborarea
unor
suporturi
didactice
pentru
studenţii
Facultăţii Frecvenţă Redusă

3

4.

Termenul

Responsabili

Dotarea catedrei cu un calculator noiembrie
performant
(cerinţa
pentru
obţinerea calculatorului)

Goncearuc S.

Anul de studii 2013-2014

Note privind
îndeplinirea

Pe
parcursul Toţi membrii
anului
catedrei
Pe
parcursul Toţi membrii
anului
catedrei
noiembrie

Toţi membrii
catedrei
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XV. Lucrul cu cadrele la catedră
(ridicarea calificării: susţinerea examenelor de doctorand, cursuri de ridicare a
calificării, participarea la lucrările seminarelor metodice, lucrul individual etc.)
Nr.
d/o
1

2

3

Forme de lucru

Responsabili

Susţinerea examenelor de doctorat:
Antoşciuc-Burciu Irina,
Malai Lucia
Pregătirea materialelor pentru
organizarea seminarelor metodice
la catedră:
Strategii didactice în studiul
disciplinelor psihopedagogice şi
socioumanistice.
 Şedinţa 1. Categorii şi tipuri de
stiluri educaţionale.
 Şedinţa 2. Surse de definire a
curriculumului.
 Şedinţa
3.
Definirea
şi
obiectivarea
optimă
a
strategiilor didactice.

AntoşciucBurciu Irina,
Malai Lucia

Termene

Note privind
îndeplinirea

o dată la trei
luni

Goncearuc S.,
Calugher V

septembrie

Ştefârţă A.,
Bolboceanu L,
Usaci D.
Şaragov N.,
Lupuleac V.,
Leşcu A.

februarie

Realizarea studiilor de Masterat

mai

Pe parcursul
anului

XVI. Controlul şefului de catedră privind calitatea lucrului efectuat
Nr.
d/o
1

2

3

4
5

6
7

Măsurile întreprinse
Analiza şi aprobarea activităţii de
proiectare pentru anul academic
2011-2012
Analiza şi aprobarea asigurării
didactico-metodice la disciplinele
catedrei
Analiza planurilor activităţii ce
cercetare ştiinţifică a membrilor
catedrei
Asistarea la lecţiile demonstrative
(conform graficului întocmit)
Analiza activităţii ştiinţifice cu
studenţii,
masteranzii
şi
doctoranzii
Analiza rapoartelor individuale
anuale
Bilanţul activităţii catedrei în anul
de studii 2011-2012

Anul de studii 2013-2014

Termenele

Responsabili

Septembrie 2013

Membrii catedrei

octombrie

Membrii catedrei

noiembrie

Membrii catedrei

Pe parcursul anului

Membrii catedrei

Pe parcursul anului

Membrii catedrei

iunie

Membrii catedrei

iunie

Membrii catedrei
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XVII. Planul şedinţelor Catedrei
Nr. d/o
Chestiuni de discuţie
şi data
şedinţei
Nr. 1. 1. Analiza şi aprobarea planurilor
25.09.13 individuale ale membrilor catedrei pentru
anul academic 2013-2014.
2. Analiza şi aprobarea Raportului de
activitate ştiinţifică a doctoranzilor.
3. Aprobarea orarului activităţilor didactice
şi
extradidactice
ale
personalului
ştiinţifico-didactic al catedrei pentru sem I.
4. Planificarea activităţilor privind stagiul
de practică (anul IV).
5. Diverse.
Nr. 2. 1. Proiectarea activităţii de cercetare
9.10.13 ştiinţifică a doctoranzilor la Catedră pe
anul 2013.
2. Analiza activităţii didactice ale şi a
lecţiilor demonstrative realizate de către
membrii catedrei: Leşco V., Lupuleac V.
3. Aprobarea formelor şi tipurilor de
evaluare în cadrul disciplinelor catedrei în
anul de studii 2013-2014.
4. Diverse.
Nr. 3. 1. Analiza şi aprobarea activităţii de
27.11.13 cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei cu
studenţii şi masteranzii şi în cadrul
Laboratorului ştiinţific.
2. Analiza rezultatelor stagiului de practică
a studenţilor anului IV, specialitatea
educaţie
fizică
şi
Psihopedagogie.
Totalizarea stagiului de practică.
3. Aprobarea subiectelor pentru teste/bilete
de evaluare finală.
4. Diverse.
Nr. 4. 1. Analiza Testelor de evaluare curentă şi
30.12.13 finală la disciplinele Catedrei.
2. Analiza şi aprobarea raportului de
activitate în semestrul de toamnă.
3. Analiza tematicii preventive tezelor de
Licenţă şi Masterat.
Nr. 5. 1. Analiza şi aprobarea activităţii de
21.01.14 cercetare ştiinţifică la Catedră.
2. Analiza şi aprobarea lecţiilor
demonstrative la disciplinele istorice.
3. Planificarea activităţilor privind stagiul
de practică (anul III).
4. Analiza rezultatelor academice ale
studenţilor la disciplinele catedrei din
Anul de studii 2013-2014

Prezentator

Note privind
îndeplinirea,
data

Membrii catedrei

Lupuleac V.,
Leşcu A.,
Leşcu A.,
Stempovschi T.,
Calugher V.

Membrii catedrei

Carabet N.,
Lupuleac V.,
Usaci D.

Goncearuc S.,

Lupuleac V.,
Carp L.,
Şaragov N.
Membrii catedrei
Calugher V., Leşcu
A., Leşco V.
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Nr. 6.
25.02.14

Nr. 7.
27.03.14

Nr. 8.
4.04.14

Nr. 9.
22.05.14

Nr. 10.
20.06.14

sesiunea de iarnă.
5. Diverse.
1. Aprobarea orarului activităţilor didactice
şi
extradidactice
ale
personalului
ştiinţifico-didactic al catedrei pentru sem
II.
2. Aprobarea temelor tezelor de
licenţă/master.
3. Analiza activităţii educative realizate în
grupelor academice de către membrii
catedrei.
4. Analiza activităţii cercurilor studenţeşti
şi a activităţii studenţilor în cadrul acestora
(Direcţia pedagogie postmodernă).
5. Diverse.
1. Analiza activităţilor de evaluare la
studiile de Masterat la specializarea:
Asistenţă psihopedagogică în sport.
2. Analiza lecţiilor demonstrative la
disciplinele psihopedagogice
3. Totalizarea stagiului de practică.
4. Diverse.
1. Analiza şi aprobarea subiectelor de
evaluare academică la disciplinele catedrei
(teste/bilete).
2. Analiza asigurării curriculare la
disciplinele psihopedagogice (propuneri
pentru revizuirea acestora pentru anul de
studii 2014-2015).
3.
Analiza
valorificării
strategiilor
didactice la disciplinele psihopedagogice.
4. Diverse.
1.
Analiza
valorificării
strategiilor
didactice la disciplinele istorice, filozofie,
culturologie şi sociologie.
2. Analiza activităţii catedrei privind
asigurarea didactică a învăţământului F/R.
3. Diverse.
1. Analiza şi aprobarea activităţii Catedrei
pe anul 2012-2013 de studii.
2. Analiza rezultatelor academice ale
studenţilor la disciplinele catedrei.
3.
Evaluarea cadrelor didactice ale
catedrei, evaluarea gradului de satisfacţie a
studenţilor.
4 Proiectarea preventivă a activităţii
Catedrei pentru anul de studii 2013-2014.
5. Diverse.

Şeful
Catedrei ŞPP şi SU
Anul de studii 2013-2014

Membrii catedrei

Carp I.,
Carabet N.

Goncearuc S.,
Şaragov N.,
Lupuleac V.
Putin N. Carabet N.,
Lupuleac V.
Goncearuc S.

Carp I., Carabet N.,
Ştefârţă A.

Goncearuc S.,
Vizitei N.,
Leşcu A.,
Leşco V.,
Calugher V.
Goncearuc S.
Membrii catedrei
Goncearuc S.

Goncearuc S.,
dr., conf.univ.
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Anul de studii 2013-2014
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