Informaţie
privind realizarea Planului de activitate al Senatului USEFS
pentru an. univ. 2019-2020
În an. univ. 2019-2020, Senatul USEFS a avut 6 şedinţe conform Planului
de activitate a Senatului și 3 ședințe extraordinare. Dintre aceste 9 ședințe, trei
au fost desfășurate online. În cadrul şedinţelor au fost discutate toate chestiunile
incluse în Planul activităţii Senatului pentru an. univ. 2019-2020, referitoare la
problemele principale ale procesului educațional, precum urmează:
1. Raport privind activitatea rectorului USEFS în an.univ. 2018-2019.

2.Contribuția Clubului Sportiv la evoluarea sportivilor USEFS pe plan
național și internațional.
3. Activitatea comisiei de admitere – 2019.
4. Racordarea conținutului unităților de curs predare la Catedra de probe
sportive individuale la cerințele pieții muncii.
5. Relevanța și impactul social ale programelor de studii de masterat în
cadrul USEFS.
6. Activitatea financiară și economică, gestionarea fondurilor extrabugetare
ale USEFS în anul 2019.
7. Aplicarea tehnologiilor informaționale în activitatea Bibliotecii USEFS.
8. Asigurarea calității procesului

de instruire la Catedra de medicină

sportivă prin centrarea pe student a metodelor de predare-învățare –evaluare.
9. Sporirea calității procesului educațional în scopul asigurării atractivității
și competetivității USEFS.
10. Monitorizarea traseului profesional al absolvenților USEFS pe piața
muncii.
11. Eficientizarea pregătirii profesionale a studenților în cadrul cursului
facultativ PMS și a activităților extracurriculare la Catedra de atletism.

12. Rezultatele cercetării științifice a cadrelor didactice ale USEFS.
13. Informaţie privind organizarea și rezultatele examenelor de licență,
sesiunea - 2020.
14.

Evaluarea

performanței

academice

a

studenților

USEFS

în

an.univ.2019-2020 și direcțiile prioritare de modernizare a procesului
educațional în an.univ.2020-2021.
15. Aprobarea Planului activităţii Senatului USEFS în an. univ. 2020-2021.
În urma discuțiilor, pe marginea chestiunilor analizate din ordinea de zi, au
fost adoptate 8 Hotărâri ale Senatului.
Au fost prezentate următoarele informații cu privire la îndeplinirea
Hotărârilor din an.univ.2018-2019:
1. Informaţie despre îndeplinirea Hotărârii Senatului USEFS din 26
septembrie 2018 „Cu privire la calificarea profesională a personalului
academic al Catedrei BTCF”.
2. Informaţie despre îndeplinirea Hotărârii Senatului USEFS din

28

noiembrie 2018 Cu privire la perfecționarea metodelor şi instrumentelor de
cercetare la Catedra de gimnastică.
3. Informaţie despre îndeplinirea Hotărârii Senatului USEFS din
februarie 2019 Cu privire la evaluarea calității procesului
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didactic și a

rezultatelor sesiunii de examinare în sem. I al an.univ.2018-2019 la Facultatea
de Pedagogie.
4. Informaţie despre îndeplinirea Hotărârii Senatului USEFS din 02 aprilie
2019

Cu privire la reflectarea mecanismelor de

planificare, realizare și

susținere a activității metodice a personalului Catedrei de natație și turism..
5.Informaţie despre îndeplinirea Hotărârii Senatului USEFS din 30 mai
2019 Cu privire la organizarea și evaluarea stagiilor de practică în cadrul
programelor de studi.

6. Informație despre îndeplinirea Hotărârii Senatuilui USEFS din 30 mai
2019 Cu privire la modernizarea procesului instructiv-educativ la Catedra
militară.
Au fost recomandați de către membrii Senatului la titlul de profesor
universitar domnii: V.Buftea, V.Jurat, O.Aftimiciuc și la titlul de conferențiar
universitar următoarele persoane: C. Moga, G.Volcu, I.Deleu, A.Nastas,
S. Sîrghi.
Au fost abilitați cu dreptul de îndrumare științifică a tezelor de doctorat
următorii profesori: I.Gorașcenco, O.Aftimiciuc, L.Budevici – Puiu.
Pentru merite deosebite în activitatea științifico-didactică, Senatul USEFS
a adoptat hotărârea de a adresa un demers Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării în vederea decernării Ordinului Gloria Muncii dlui Nicolai Vizitei,
dr.hab. prof.univ.
Au fost discutate și recomandate spre publicare 35 lucrări ştiinţificodidactice.
De asemenea, au fost discutate și aprobate două documente:
1. Regulamentul cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice în
învățământul superior de educație fizică și sport.
2. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
(formare profesională continuă/specializare.
Au mai fost discutate și adoptate o serie de hotărâri cu privire la probleme
de logistică (încheierea/rezilierea contractelor de dare în locațiune a spațiului
USEFS, stabilirea anumitor taxe etc.).
Ca și în ceilalți ani universitari, disciplina membrilor Senatului poate fi
considerată foarte bună,
şedinţelor

dat fiind că toate chestiunile dezbătute în cadrul

au fost pregătite la timp. Membrii Senatului

nu au absentat

nemotivat, toate ședințele au fost deliberative. Rămâne în vigoare, cu părere de
rău, observația ca preşedinţii comisiilor de control să prezinte proiectele
hotărîrilor cel puţin cu trei- patru zile înainte de şedinţă, pentru ca membrii

Senatului să aibă timpul necesar pentru a le analiza și a a face propunerile
respective. De asemenea, ar fi bine ca toate persoanele care propun spre
aprobare anumite documente (regulamente, recomandări spre publicare etc.) să
solicite extrasele respective în dercurs de 2-3 zile după ședința Senatului.
Mulţumim tuturor pentru participare la realizarea planului activităţii
Senatului în an. univ. 2019-2020 și, în primul rînd, membrilor comisiilor de
control și președințelor lor, care au ajutat la organizarea şedinţelor, precum și
doamnelor E.Anghel, L.Bivol și D. Cacian.
V.Manolachi
Preşedinte al Senatului U.S.E.F.S.
dr.hab., prof. univ.
V. Brega
Secretar al Senatului USEFS
dr., conf. univ.

