
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  AL  REPUBLICII  MOLDOVA 

UNIVERSITATEA  DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

      FACULTATEA ÎNVĂŢĂMÎNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

 

 

 

 

RAPORT 

 

 

 

CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRII SENATULUI DIN 

12.02.2015 REFERITOR LA EFICIENŢA PREGĂTIRII SPECIALIŞTILOR LA 

FACULTATEA ÎNVĂŢĂMÎNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU - 2015



 

Facultatea cu frecvenţă redusă reprezintă o componentă structurală a Universităţii 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi contribuie esenţial la pregătirea  tinerilor specialişti 

atât în domeniul culturii fizice şi a sportului, cît şi în protecţie, pază şi securitate. 

 La facultate îşi fac studiile peste 1000 studenţi, absolvenţi a liceelor, colegiilor, 

instituțiilor de învățămînt superior. Se pregătesc următoarele specialităţi: 

a) educaţie fizică /psihopedagogie (profesor de educaţie fizică); 

b) cultură fizică şi sport (antrenor la o probă de sport); 

c) cultura fizică recreativă (specialiști  în domeniul turismului şi metodist în sfera 

fitnessului); 

d) securitate civilă și ordine publică. 

În cadrul  Facultății Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă se organizează la anul I trei 

sesiuni, la celelalte cursuri - două sesiuni. În timpul organizării sesiunii şi pe parcursul 

întregului an decanatul facultăţii cu frecvenţă redusă realizează  un volum considerabil 

de lucru în scopul optimizării şi perfecţionării procesului instructiv-educativ în 

conformitate cu planurile-cadru de învăţământ  ale universităţii şi reformei 

învăţământului din Republica Moldova şi a cerinţelor actuale din cadrul procesului de la 

Bologna și Codului Educației. 

Activitatea decanatului este desfăşurată în strînsă colaborare cu toate catedrele din 

cadrul universităţii şi  este orientată spre realizarea următoarelor obiective de bază: 

- modernizarea procesului de învăţământ prin aplicarea unor tehnologii actuale de 

instruire; 

- perfecţionarea programelor de învăţământ şi apropierea lor la nivelul noilor 

standarde în baza învăţământului curricular; 

- creşterea  calitativă  a nivelului  de  însuşire  a  conţinuturilor didactice; 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor 

obţinute în practica educaţiei fizice şi sportului; 

-  satisfacerea   necesităţilor   personalităţii   în   plan   intelectual, 

cultural şi moral; 

- pregătirea  specialiştilor  la nivelul  cerinţelor actuale din  punct de vedere al 

integrării europene. 
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E necesar de a evidenţia în pregătirea specialiștilor implicarea nemijlocită a 

fiecărei catedre separat. 

 Menţionăm catedrele practice care direct au tangenţă în formarea competenţelor 

profesionale necesare pentru activitatea de antrenor în atletism, nataţie, fotbal, lupte, 

baschet, volei, handbal, gimnastică şi de  specialiști în sfera turismului şi a fitnessului. 

Specialităţile sus numite sînt asigurate de tehnologii înalte în formarea tinerilor 

specialişti şi în cadrul catedrelor de TMCF, MCF, Medicină Sportivă, Discipline 

Psihopedagogice și socio-umaniste, Limbi Moderne.  

Este evident faptul că implementarea unei tehnologii moderne în predarea oricărei 

disciplini, necesită un anumit timp pentru a organiza procesul instructiv în conformitate 

cu etapele de formare a competenţelor necesare în domeniul dat. Luând în consideraţie 

planurile de învăţământ pentru studiile la facultatea cu frecvenţă redusă, acest proces 

este puţin limitat. Aceasta se explică prin alocarea unui număr minim de ore pentru 

contact direct la fiecare disciplină, de unde rezultă că cea mai accesibilă metodă de 

instruire în formarea tânărului specialist este activitatea individuală a fiecărui student. 

În acest caz profesorul vine în ajutorul studentului cu unele generalizări, precizări 

explicând în fiecare caz, după necesitate, problemele la care nu au fost găsite 

răspunsurile corespunzătoare. În relatarea conţinuturilor profesorii simplifică legătura 

dintre teorie şi practică, bazându-se foarte mult pe faptul, că o bună parte dintre studenţi 

sînt angajaţi în câmpul muncii în domeniul dat, sînt sportivi de performanţă sau au 

absolvit o instituţie superioară la un domeniu înrudit cu specialitatea aleasă.  

La specialitatea „Cultura fizică recreativă” modulul turism, sunt elaborate 

programe cu un conţinut specific, care reflectă în mare măsură direcţiile de activitate a 

lucrătorilor în domeniului turismului. Profesorii în timpul sesiunilor pun în evidență un  

şir  întreg de documente regulatorii a tuturor laturilor turistice. În perioada de vară 

studenţii sînt obligaţi să desfăşoare practica de specialitate în diverse tipuri de unităţi 

turistice, şi chiar în calitate de  ghid  turistic.  

Aceiaşi situaţie este şi la modulul fitness, unde putem să evidenţiem un volum 

extraordinar de lucru, atât în direcţia de elaborare a programelor cît şi a unui număr 

impunător de articole, teze şi lucrări practico-metodice ce contribuie esenţial la 

organizarea şi dirijarea antrenamentelor de fitness. Conţinutul orelor preconizate pentru 
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specialitate, desfăşurate sub diverse forme de învăţământ, este orientat spre studierea 

aprofundată a particularităţilor de vârstă a celor ce practică fitnessul şi  conţinutul  

antrenamentului în sală de fitness, sălile de forţă şi bazine. 

Referindu-ne la specialitatea „Cultură fizică şi sport” unde se pregătesc antrenori 

la o probă de sport, menţionăm atitudinea profesionistă a tuturor cadrelor didactice de la 

catedrele practice. O bună parte din studenţii specializaţi la aceste specialităţi sunt 

sportivi de performanţă sau după cum s-a menţionat mai sus, deja sunt angajaţi în 

câmpul muncii ca antrenori  sau manageri în şcoli şi cluburi sportive. În acest caz, 

profesorii implică pe deplin acest contingent de studenţi în asigurarea unei predări mai 

eficiente, bazată  pe practica lor de activitate în sportul de performanţă ca: participarea 

lor în campionatul naţional, arbitraj, desfăşurarea  diferitor întruniri metodice. 

Este important să evidenţiem activitatea catedrelor Teoria și Metodica Jocurilor 

și Probe Sportive Individuale, care în pofida  numărului mare de studenţi, organizează 

şi desfăşoară cu succes procesul de învăţământ în formarea lor ca profesionişti  din 

punct de vedere practic, metodic, teoretic şi ştiinţific. 

 Pentru îmbunătăţirea procesului didactic se utilizează diverse metode şi mijloace 

eficiente în pregătirea tinerilor specialişti, ca folosirea manechinului, specific luptelor, 

competiţia, arbitrajul practic,  jocuri specifice învăţării sau perfecţionării deprinderilor 

tehnice şi tactice.  

Odată cu anunţarea tematicii cursului se propune și literatura de specialitate pe 

perioada lucrului individual. 

Luând în consideraţie că conţinutul didactic în pregătirea tinerilor specialişti la 

facultatea cu frecvenţă redusă nu se deosebeşte  de cel de la învăţământul la zi, fapt ce 

este caracteristic pentru toate specialităţile, şi Catedra de gimnastică a făcut paşi 

enormi în optimizarea pregătirii specialiştilor la diverse specialităţi. 

Aceasta se exemplifică prin: 

- procesul instructiv-educativ este organizat în condiţii excelente în 

procesul de  formare a competenţelor profesional-pedagogice; 

- se utilizează noi tehnologii de predare-învăţare cu aplicarea aparaturii 

video şi audio, folosind după necesitate metode ca: algoritmizarea, 

problematizarea, studii de caz, individualizarea,  etc.; 
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- se modernizează structura şi conţinutul pregătirii tehnice, motrice şi 

funcţionale ale studenţilor în raport cu particularităţile de vârstă, stării de 

sănătate ale lor; 

- pentru lucrul individual al studenţilor se practică portofoliul, care urmează 

a fi prezentat la sesiunea respectivă. 

Astfel, considerăm că strategiile de optimizare a procesului instructiv la catedra 

de gimnastică servesc ca o contribuţie enormă în formarea tinerilor specialişti la diverse 

specializări. 

 Nu putem să nu evidenţiem şi activitatea  catedrelor: Atletism şi Nataţie și Turism 

în optimizarea procesului de predare. Programele de învăţământ şi  lucrările metodice, 

elaborate la aceste catedre, reprezintă nucleul important în formarea competenţelor 

specifice în proba respectivă şi neapărat în formarea tânărului specialist 

Un aport considerabil în optimizarea pregătirii specialiştilor la facultatea cu 

frecvenţă redusă este efectuat şi de catedra de Medicină Sportivă. Este cunoscut faptul, 

că un specialist în domeniul culturii fizice şi a sportului este obligat să cunoască şi 

particularităţile organismului uman din punct de vedere funcţional şi morfologic. 

Disciplinele din cadrul catedrei, predate prin forme diferite ca cursuri de bază, seminare, 

laboratoare, cu un număr anumit de ore urmăresc realizarea obiectivelor: 

- familiarizarea studenţilor cu procesele şi mecanismele fiziologice, 

biochimice, care asigură activitatea musculară în timpul practicării 

exerciţiilor fizice; 

- studierea funcţiilor organismului sportivului în diverse condiţii 

(antrenament, cantonament, competiţii ), modul de reacţionare la efortul 

fizic de durată şi intensitate diferită; 

- studierea proceselor de refacere post - efort al sportivului; 

-   învăţarea metodelor de acordate a primului ajutor medical în caz de 

traumatism sau alte urgenţe în sport. 

Toate disciplinele medico-biologice sunt predate de profesorii catedrei la un înalt 

nivel didactic, fiind accesibil pentru tot contingentul de studenţi din cadrul Facultății 

Învățămînt cu Frecvență Redusă. Catedra este asigurată cu manuale, îndrumări 

metodice, cursuri de lecţii care influenţează nemijlocit la integrul pregătirii specialiştilor 
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tineri. 

În cadrul catedrei de Management al Culturii Fizice cadrele didactice folosesc 

resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina web pentru tematică, bibliografie, resurse în 

mod electronic şi dialog cu studenţii), precum şi laptop şi videoproiector.  

Cursul se desfăşoară într-o formă clasică de prelegere, dar se recomandă şi crearea 

unui cadru interactiv de predare. Aceasta presupune o prelegere asistată de o prezentare 

tip Power-Point. Se ţine cont de interacţiunea cu audienţa şi se apreciază expunerea de 

idei, enunţarea unor întrebări şi acordarea de răspunsuri. Totodată, activitatea de curs 

poate cuprinde prezentare a unor reportaje, filme documentare, privind tematica 

studiilor de management. 

În cadrul seminarelor se utilizează atât metode de lucru în grup, cît şi metode de 

lucru individual. Modalitatea de lucru se stabileşte în dependenţă de complexitatea, 

finalitatea sarcinilor şi a tematicilor abordate. 

Fiecare parte a cursului este concepută astfel, încât după parcurgerea ei să se 

organizeze o activitate de evaluare. La sfârşitul fiecărei sesiuni studenţii susţin un 

examen scris în formă de test grilă. Testul conţine întrebări din fiecare temă şi cu nivele 

de competenţe diferenţiate. 

Astfel, din cele relatate mai sus, putem evidenţia acţiunile desfăşurate de către 

colaboratorii catedrei Managementul Culturii Fizice în direcţia optimizării procesului de 

învăţământ pentru Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă redusă: 

- în general se urmăreşte ca abilităţile, cunoştinţele şi competenţele 

dobândite de către studenţii acestei facultăţi să fie suficiente pentru a 

permite absolvenţilor să se angajeze în câmpul muncii, să dezvolte o 

afacere proprie, să continue studiile universitate în ciclul următor; 

- se acordă o prioritate în direcţia realizării obiectivelor majore a 

optimizării învăţământului superior, prin realizarea unui proces didactic 

eficient, bazat pe strategii didactice moderne; 

- se procedează în mod frecvent de către cadrele didactice ale catedrei la o 

planificare şi adaptare continuă a cursurilor universitare la disciplinele 

predate astfel, încât acestea să corespundă schimbărilor intervenite în plan 

educaţional şi determinate de implementarea noilor politici educaţionale; 
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- optimizarea procesului de învăţământ la Facultatea Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă constituie şi pentru membrii catedrei un obiectiv care 

presupune evaluarea componentelor procesului de învăţământ (cadre 

didactice, absolvenţi, cercetare ştiinţifică, etc.),ameliorarea standardelor 

de învăţare, dezvoltarea unui sistem de consiliere şi orientare pentru 

studenţii acestei facultăţi, punerea accentului pe rezultate pe termen lung 

şi nu pe performanţe utilizabile exclusiv în mediul academic. 

La Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă își fac studiile şi studenţii 

înmatriculaţi la specialitatea ”Securitate Civilă și Ordine Publică”. Procesul instructiv-

educativ este organizat în condiţii bune de formare a competenţelor profesionale, se 

utilizează tehnologii noi de predare – analiza situaţiilor practice prin scheme deductive 

aplicarea video şi audio,  aparaturii, utilaj specific specialităţii, arme de foc. În scopul 

optimizării pregătirii cadrelor la specialitatea dată se pregăteşte un cabinet metodic, 

asamblat cu utilaj din domeniul pregătirii de foc. 

Aşa dar, în rezultatul analizei modalităţilor de pregătire a contingentului de  

studenţi,conform specialităţiloe existente la Facultatea cu Frecvenţă Redusă, putem 

afirma cu certitudine: 

- la Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă procesul instructiv-

educativ este organizat şi desfăşurat în conformitate cu cerinţele actuale 

ale procesului de la Bologna și Codul Educației; 

- catedrele dispun de programe de studii modernizate pentru învăţământul 

universitar la fiecare specialitate separat; 

- cursurile de lecţii, seminare, lecţiile practice şi metodice sunt desfăşurate 

la un înalt nivel pedagogic, fapt care este argumentat de măiestria 

specialiştilor în domeniu; 

 -       la predarea conţinutului materialului didactic se utilizează tehnologii 

moderne ca: aparatura audio şi video,  prezentare tip Power-Point, e-mail, 

pagina web pentru tematică, bibliografie, resurse în mod electronic şi 

dialog cu studenţii, precum şi laptop şi videoproiector.  

- programele de studii sunt completate cu diverse îndrumări metodice şi de 

laborator, manuale pentru specialităţile respective care contribuie eficient 
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la formarea specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

        Obiectivul strategic al Facultății îl constituie implimentarea noii forme de 

învățămînt – învățămînt la distanță.  

          Acest tip de învățămînt este o formă de educație care se adresează tuturor 

celor, care doresc un program flexibil de urmare a  cursurilor universitare. 

Învățămîntul la distanță oferă posibilitatea de a absolvi programe de licență de cea 

mai ridicată calitate fără a avea costuri suplimentare legate de desfășurarea 

activităților didactice în altă localitate decît cea de domiciliu. 

          Consiliul Facultății Învățămînt cu Frecvență Redusă îmbunătăţeşte în 

permanență procesul instructiv-educativ derivat din Strategia de dezvoltare 

instituţională a USEFS (2015-2020), prin elaborarea şi implementarea actelor 

reglatorii cu privire la tehnologiile inovaţionale în corespundere cu  standardele 

europene. 

 

Raportori:                                        A.Cotorcea  

                                                        Decanul Facultăţii ÎFR 

 

                                                        P.Demcenco 

                                                        Prorector pentru dezvoltarea 

                                                        academică şi calitatea studiilor 

 


