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UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZIĂ ŞI SPORT 

CATEDRA TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR 

 

Analiza şi aprobarea formelor şi conţinutului subiectelor de examinare la 

disciplinele catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor 

 

 

Anul de studii 2011 - 2012 

 

   În baza hotărârii Senatului a USEFS s-a înaintat ordinul cu privire la forma 

de examinare, care prevede evaluarea finală sub formă de teste în scris.   

 În urma analizei testelor a membrilor de Asigurare a calităţii procesului 

educaţional din cadrul catedrei TMJ s-a constatat că: 

- au fost elaborate teste în scris la toate disciplinele predate în cadrul catedrei; 

- conţinutul testelor corespund tuturor cerinţelor de evaluare; 

 

Anul de studii 2012 - 2013 

 

 În baza dispoziţiei cu privire la evaluarea studenţilor la disciplinele din cadrul  

catedrelor, ce prevede - subiectele din cadrul testului scris trebuie să cuprindă 90 % 

din materialul predat în timpul orelor de curs. 

    În urma analizei testelor de membrilor la Asigurare a calităţii procesului 

educaţional din cadrul catedrei s-a constatat că: 

- la disciplina Jocuri Sportive (curs de bază) este nevoie de a structura 

conţinutul testului în întregime, sînt multe subiecte care se repetă de la o 

probă la alta din conţinutul noţiunilor de bază a tehnicii şi tacticii de joc; 

- tot odată, de a modifica şi standardiza baremul de notare la aceeaşi 

disciplină;  

- la disciplina Jocuri Dinamice, de a suplini testele cu barem de notare; 

- teste la celelalte discipline au conţinut ce corespund tuturor cerinţelor de 

evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Anul de studii 2013 - 2014 

 

 În anul de studii 2013-2014, cu privire la evaluarea studenţilor la sesiunile de 

iarnă şi vară la disciplinele din cadrul catedrelor, revizuirea subiectelor a testelor în 

scris. Conţinutul testelor vor cuprinde subiecte: de cunoaştere, aplicare şi 

integrare. 

    În urma analizei testelor a membrilor de Asigurare a calităţii procesului 

educaţional din cadrul catedrei s-a evidenţiat cîteva însemnări: 

- la disciplina Jocuri Sportive (curs de bază)  din 10 subiecte pentru fiecare 

disciplină vor conţine 3 pentru cunoaştere, 3 aplicare şi 4 integrare. 

- la disciplina Handbal/Rugby se vor revizui testele pentru comasarea 

subiectelor într-un test care la fel vor conţine conţinut de cunoaştere,  

aplicare şi integrare.  

- la disciplina Volei (curs de bază, PEF, anul II), de a modifica testele de 

evaluare, din subiecte din regulament în subiecte de tehnică şi tactică şi de 

inclus barem de notare. 

 

Anul de studii 2014 – 2015 

 

 Cu privire la aprobarea formelor de evaluare studenţilor şi a conţinutului 

subiectelor la disciplinele din cadrul  catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor. 

 În cadrul catedrei sa format Echipa de Asigurarea a calităţii studiilor din 

profesorii catedrei: Mocrousov E. - şeful catedrei, Tăbîrţa V. - secretar, Verejan R. 

- membru, care au verificat şi analizat testele şi subiectele pentru evaluarea 

studenţilor în sesiunile de toamnă şi primăvară. În urma verificării s-au făcut unele 

însemnări: 

- subiectele, la toate disciplinele necesită redactare gramaticală şi înlocuirea 

conţinutului cu termeni ştiinţifici; 

- la unele discipline lipsesc teste de evaluare în limba rusă; 

- toate testele conţin barem de notare, însă este necesar de fi răzuit încît nota 5 

fie obţinută în urma acumulării a 50% din punctele acumulate. 

 

Tot odată,  Echipa de asigurarea a calităţii studiilor a propus unele modificări 

pentru evaluarea finală a studenţilor:  

- este necesar de a aplica evaluarea orală în cadrul evaluării finale; 

- evaluare scrisă de a fi aplicată în cadrul evaluării curente;  

- la disciplinele care cuprind mai multe probe de sport pentru asigurarea 

calităţii evaluării, de a delega profesori specializaţi din probele evaluate.    
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Anul de studii 2015 – 2016 

 

 Cu privire la aprobarea formelor de evaluare studenţilor şi a conţinutului 

subiectelor la disciplinele din cadrul  catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor. 

 În baza dispoziţiei Consiliului Facultăţii de Sport, cu privire la evaluarea 

studenţilor la sesiunile de iarnă şi primăvară la disciplinele din cadrul  catedrelor 

prevede: forma de evaluare a studenţilor va fi alternativă (combinată) între 

evaluarea scrisă şi orală în dependenţă de grupele academice. Echipa de 

asigurarea a calităţii studiilor din cadrul catedrei a propus, de a elabora bilete de 

examinare pentru toate disciplinele catedrei ce vor conţine subiecte: de cunoaştere, 

aplicare şi integrare. 

 

 În urma verificării biletelor de examinare de către Echipa de asigurarea a 

calităţii studiilor din cadrul catedrei s-au făcut unele însemnări: 

- de a include baremul de notare în biletele de examinare în dependenţă de 

subiecte: de cunoaştere – 3 puncte, aplicare – 5 puncte şi integrare – 7 

puncte;  

- subiectele din biletele de examinare să conţină teme şi subteme care să 

permită studentului să dezvăluie conţinutul întrebării; 

- de a elabora bilete de examinare la disciplinele au specializarea Jocuri 

sportive pentru fiecare probă în parte cu teme specifice; 

- de a actualiza conţinutul testelor de evaluare în scris în dependenţă de 

cursurile teoretice predate. 

 

 

 

 

 

 

Şeful catedrei                                                              Mocrousov  Elena, 

Teoria şi Metodica Jocurilor                                     dr. în ştiinţe ped., lect. univ 

 


