
                   Raport privind asigurarea standardelor de calitate în  

elaborarea tezelor de licență 

la Facultatea Învățămînt cu Frecvență Redusă 

                Finalizarea studiilor superioare de licență în Universitatea de Stat de Educație 

Fizică și Sport  (USEFS) prevede organizarea examenului de licență, care include probe de 

profil și de specialitate și susținerea tezei de licență. 

            Teza de licență este lucrarea științifică original, elaborată prin activitatea de 

cercetare independentă a studentului, care reprezintă condiție obligatore pentru acordarea 

unei calificări.          

           Teza de licență are drept obiectiv evaluarea competențelor absolvenților de a 

efectua cercetări, de a aplica cunoștințe teoretice în procesul de elaborare a unor soluții 

practice specific domeniului de formare profesională sau de realizare a studiului de caz, de 

a redacta un material unitar care să cuprindă observații și concluzii proprii. 

           Teza de licență se elaborează în ultimul an al studiilor superioare de licență. 

Perioada de elaborare a tezei de licență este precedată de două stagii de practică, care are 

drept scop consolidarea cunoștințelor teoretice, obținute la Facultatea Învățămînt cu 

Frecvență Redusă din cadrul  USEFS, selectarea informației necesare pentru elaborarea 

tezei de licență și, de asemenea, obținerea unor abilități în domeniul de specializare. 

           Tematica tezelor de licență este elaborată la catedrele de specialitate și aprobată 

anual de Consiliul Facultății, fiind comunicată studenților, cel tîrziu, la finele penultimului 

an de studii.  

            Studentul poate înainta  propuneri către șeful catedrei de specialiate privind 

tematica tezei de licență, aceasta fiind examinată și, după caz, aprobată la ședința de 

catedră și Consiliul Facultății. 

           Tematica tezelor de licență este actual, fiind axată pe problemele ale educației fizice 

și sportului din Republica Moldova. Absolvenții abordează problemele actuale: cercetarea 

psihomotricității la copii cu tulburări disgrafice în perioada școlară mică, conținutul 

pregătirii fotbaliștilor junior din perspective promovării, dezvoltarea forței la rugbyștii de 

17-18 ani prin metoda exercițiilor cu greutăți, organizarea măsurilor turistice în școală, 

premisele psihologice ale autoeducației în activitatea sportivă, metodologia formării ținutei 

corecte la elevii claselor primare în cadrul activităților de educație fizică.  

            Tezele de licență au fost realizate calitativ din punct de vedere tehnic, ele fiind 

culese la computer și copertate, conform cerințelor Regulamentului cu privire la 



elaborarea și susținerea tezelor de licență de către studenții absolvenți, Chișinău, 

2014. Conținutul tezelor atestă actualitatea și obiectivele propuse. Problemele abordate în 

teze au corespuns cerințelor cercetării științifice și necesităților de aplicare în diverse 

domenii ale didacticii sportive. S-a ținut cont de actualitatea, baza teoretico-metodologică, 

gradul de investigare, metodele și tehnicile de cercetare, precum și de problematica 

cercetată. 

           Tezele de licență din anul de studii 2014-2015 au fost semnate de către studenți și 

coducătorul științific și prezentate la catedre pentru înregistrare și susținere preventivă cu o 

lună înainte de începerea sesiunii de examen. Tezele admise spre suținere au fost 

prezentate decanatului, în termen, conform Regulamentului cu privire la elaborarea și 

susținerea tezelor de licență de către studenții absolvenți, Chișinău, 2014, ca ulterior 

să fie prezentate  Comisiei Examenului de Licență. 

           Tezele de licență au fost însoțite de avizul conducătorului științific și de extrasele 

din procesele-verbale ale ședințelor catedrelor despre recomandarea lor pentru susținere în 

cadrul  Comisiei de Examen de Licență. 

          Tezele de licență au fost susținute în perioada 01.06-07.06.2015 de către 219 

studenți. Din diverse motive 12 absolvenți nu s-au prezentat în sesiunea de examen, 

urmînd să susțină tezele în următorii 5 ani.  

          Pentru anul de studii 2015-2016 sunt admiși pentru susținerea examenelor de licență 

și a tezei de licență circa 220 studenți. 

          În concluzie putem menționa că atît organizarea cît și desfășurarea susținerii tezelor 

de licență la un nivel înalt și cu respectarea exigențelor impuse de Regulamentului. 

          Consiliul Facultății Frecvență Redusă propune următoarele recomandări pentru 

asigurarea calității tezelor de licență: 

 Cercetările să poarte un caracter interdisciplinar; 

 Recenziile să  fie elaborate de către cadre didactice cu grad științific în domeniu; 

 În cadrul susținerii publice a tezei de licență absolventul trebuie să demonstreze o 

bună pregătire generală la profil/specialitate cu reflectarea cercetărilor proprii la 

tema selectată. 
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