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RAPORTUL 

DE ASIGURARE A CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN 

CADRUL COMISIEI DE CALITATE A CATEDREI DE GIMNASTICA PE 

ANUL 2015-2016 

Pe parcursul acestei perioade, catedra de gimnastică a desfăşurat activitatea didactică  în 

conformitate cu cerinţele stabilite şi regulamentelor în vigoare, în sensul evidenţierii laturii 

calitative şi a eficienţei pe care trebuie să le obţină un proces instructiv-educativ se pot enumera 

următoarele: 

 - membrii catedrei care au organizat şi desfăşurat lecţii de curs, practice, seminarii, 

laborator, precum şi lucrul individual al studenţilor s-au impus cu stabilire de rigori deosebite şi 

respectări de disciplină pentru asigurarea unui proces de formare profesională la studenţi la cele 

mai înalte nivele. Este cunoscut că la catedră predomină disciplina punctualitatea, severitatea şi 

responsabilitatea, toate acestea făcînd la procesul să fie ordonat, iar studentul să obţină rezultate 

înalte la învăţătură; 

- au fost perfecţionate programele, proiectările de lecţii şi fişele de lucru şi ajustate la 

cerinţele vremii, iar o bună parte de materie didactică este editată sub forma de manuale, 

monografii, suporturi de curs, recomandări metodice, articole, etc.; 

- activitatea de cercetare ştiinţifică mai cu seamă a doctoranzilor a fost şi este organizată la 

nivel calitativ înalt, aceasta manifestîndu-se prin susţinerea de teze de doctor a dnei Reaboi 

Natalia, Dimofte Costel şi alţii, analiza detaliată a activităţii acestor doctoranzi a scos în evidenţă 

un nivel înalt al calităţii rezultatelor. 

- activitatea sportivă deasemenea ţine de un nivel calitativ extraordinar, unde, în această 

perioadă profesorii catedrei Prodan Dumitru, Craijdan Olga, Afonina Polina, Reaboi Natalia, 

Aftimiciuc Olga împreună cu sportivii pe care îi antrenează au participat la diverse forumuri 

sportive internaţionale desfăşurate în: Ucraina, Belarus, Polonia, România, Bulgaria, 

Muntenegru, Ungaria, Rusia. Este de menţionat că nu toţi sportivii s-au învrednicit de medalii şi 

cu locuri premiante, însă însăşi atitudinea cu care s-au manifestat antrenorii şi elementul calităţii 

au făcut ca să crească atît eficienţa procesului de antrenament, precum şi alte valori ale 

sportivilor. 

Pe data de 12 noiembrie a fost sărbătorită  Ziua Mondială a Calităţii.  

Ziua Mondială a Calităţii oficiată în data de 12 noiembrie, a prevăzut organizarea şi 

desfăşurarea diferitor acţiuni didactice, educative, ştiinţifice, sportive şi instructive care se 

încadrează în activitatea catedrei evident acesta făcînd parte a procesului instructiv cu studenţii , 

masteranzii şi doctoranzii.  
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Toate acţiunile: lecţiile de curs (prelegerile), lecţiile practice şi de laborator, precum şi alte 

şedinţe şi ore consultative au început cu evidenţierea laturii calitative, ca drept rezultat al 

procesului instructiv-educativ. 

În acest sens toţi membrii actului pedagogic: studenţii, masteranzii, doctoranzii şi 

profesorii au depus străduinţa de a spori accentul pus pe calitate şi în urma evaluărilor studenţilor 

în cadrul lecţiilor, acest element a fost vizibil. Odată în plus a sporit atitudinea studenţilor de a fi 

responsabili de pregătirea către lecţii şi evident, corpul profesoral-didactic de asemenea. 

Lecţiile la „Gimnastica artistică” cu studenţii specialităţii „Kinetoterapie”, desfăşurate de 

dr., prof.univ., Teodor Grimalschi au decurs într-o atmosferă competiţională de lucru, iar 

studenţii s-au străduit să se impună la maximum, demonstrînd capacităţile însuşite. 

La disciplina „Fitness-aerobic şi Fitness-forţă”, profesorii Craijdan Olga şi Prodan 

Dumitru, au avut obiective de a desfăşura practica de instruire cu studenţii, unde aceştia au 

demonstrat rezultate convingătoare. 

Administraţia catedrei şi comisia de calitate a catedrei consideră că activitatea didactico-

ştiinţifică şi educativă în cadrul acestui eveniment şi cu acest prilej a fost bună și catedra de 

gimnastica prelungeşte activitate zi de zi, punînd accent deosebit asupra subiectului calității. 

 

Președinte comisiei de calitate  Tudor Grimalschi, dr. în ș t .  pedagogice,   

                                                prof. univ.  

 

Membrii comisiei de calitate :  Olga Craijdan, dr. în șt .  pedagogice,   

                                                lector univ.,  

                                              Prodan Dumitru, lector univ.  
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