
REZOLUŢIA   

CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE A STUDENŢILOR ŞI 

MASTERANZILOR CU TEMA: „PROBLEME ACTUALE ALE TEORIEI ŞI PRACTICII 

CULTURII FIZICE”, EDIŢIA XXI-A  

 

În perioada 3-4 aprilie 2018, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a 

avut loc lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale a studenţilor şi masteranzilor cu tema: 

„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice” ediţia XXI-a. 

La conferinţă au participat 41 de studenţi şi masteranzi de la Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 

România; Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România; Universitatea „P. Maşerova”, 

Belorusia. Articolele selectate pentru participare la conferinţă au fost publicate în „Materialele 

conferinţei ştiinţifice internaţionale studenţeşti”, ediţia XXI-a. 

Astfel, conform direcţiior prioritare de cercetare ale USEFS participanţii au fost 

repartizaţi în trei secţiuni:  

 SECŢIUNEA I. Educaţia fizică în sistemul de învăţământ - 11 articole  

 SECŢIUNEA II. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv – 14 articole  

 SECŢIUNEA III. Kinetoterapie, Management şi Legislaţie în Sport – 16 articole  

Comitetul ştiinţifico-organizatoric a avut misiunea de a organiza conferinţa şi de a selecta 

cei mai dotaţi studenţi/masteranzi cu cele mai calitative comunicări pentru a fi premiaţi cu 

diplome de gradul I, II şi III, după următoarele criterii: 

 Caracterul lucrării (experimental, analitic etc.) 

 Materialul ilustrativ 

 Răspuns la întrebări 

 Prezentarea comunicării 

 Importanţa practico-metodică. 

În cadrul secţiunilor au fost abordate tematici de cercetare din domeniul educaţiei fizice, 

antrenamentului sportiv, kinetoterapie, medicina sportivă, management, psihologie, pedagogie, 

pază, protecţie şi securitate etc., incluzând atât aspecte teoretice ale problemelor studiate, cât şi 

cele practic aplicative. 

Studenţii au prezentat cercetările ştiinţifice public, în format Power Point, au relatat 

stadiul actual al cunoaşterii în problematica abordată, au prezentat sintetic metodele de cercetare 

pe care le-au utilizat şi rezultatele obţinute, au participat activ la dezbateri, elaborându-se 

concluzii şi recomandări. 



Făcând o sinteză a rapoartelor şi articolelor prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice, pot 

fi formulate următoarele concluzii: 

 Participanţii la conferinţă au demonstrat un interes metodico-ştiinţific deosebit, care s-a 

manifestat prin evidenţierea rezultatelor experimentale obţinute în cadrul desfăşurării 

activităţilor didactice, ştiinţifice, sportive şi educaţionale. 

 În scopul sporirii calităţii cercetărilor ştiinţifice a studenţilor, este necesar a continua 

elaborarea şi implementarea unor noi tehnologii metodologice preluate din domeniile 

ştiinţelor medico-biologice, psihopedagogice, practico-sportive şi manageriale. 

 În vederea îmbunătăţirii activităţii ştiinţifice ale studenţilor ar fi necesar organizarea şi 

desfăşurarea diverselor întruniri interdisciplinare în cadrul universităţii cât şi în comun cu 

structurile de profil din ţară. 

 

Rezoluţia este adoptată de către participanţii la cea de-a XXI-a ediţie a Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale a studenţilor şi masteranzilor: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii 

culturii fizice” pe 04 aprilie 2018.  

 


