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Comisia de examinare Nr 7 a lucrat  
în următoarea componenţă: 

 
Crivoi Aurelia – doctor habilitat în biologie, profesor universitar al Universităţii 

de Stat din Moldova, preşedinte. 

Erhan Ecaterina – doctor în biologie, conferenţiar, Șeful Catedrei Medicină 

Sportivă, vicepreşedinte.  

Putin Natalia – lector superior, Catedra Pedagogie și Psihologie, secretară. 

Au fost confirmaţi în componenţa comisiilor specializate de examinare pe 

discipline în următoarea componenţă: 

 

Proba specializarea de bază: Psihologia, Fiziologia  

 

Goncearuc Svetlana -  doctor în psihologie, conferenţiar, Catedra de Pedagogie, 

Psihologie şi Ştiinţe Socioumanistice,  examinator. 

Erhan Ecaterina -    doctor în biologie, conferenţiar, Catedra de Medicină 

Sportivă. 

 
Disciplina de bază: Teoria şi metodica culturii fizice recreative 

 
Danail Sergiu        - doctor în pedagogie, profesor universitar, Catedra TMCF, 

examinator 

Aftimiciuc Olga – doctor în pedagogie, conferențiar universitar, examinator 

Mindrigan Vasile –doctor în pedagogie, lector superior universitar 

Berzan Sergiu  - lector universitar 

 

Disciplina de bază: bazele metodologice ale antrenamentului sportiv 

Danail Sergiu – doctor în pedagogie, profesor universitar 

Polevaia-Secăreanu Angela – lector universitar 

Tabîrță Vasile – lector superior universitar 
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Jurat Valeriu – doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

Sîrghi Sergiu – lector superior universitar 

Rîșneac Boris - doctor în pedagogie, profesor universitar 

 
Componenţa comisiei pentru susţinerea tezei de licenţă: 

 

Goroscenco Alexandr - doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra 

Atletism, examinator (grupele cu instruire  în limba română şi rusă).  

Mindrigan Vasile   - doctor în pedagogie, lector superior universitar, examinator 

(grupele cu instruire  în limba română şi rusă) 

Grosu Vasile        -  doctorand,  catedra probe sportive individuale, lector 

universitar, examinator (grupele cu instruire  în limba română şi rusă). 

În   perioada  de la  27 mai  până  la 16 iunie 2013  s-au  examinat 126 absolvenţi 

1a   disciplinile  prevăzute  de planul de studii la secţia  cu frecvenţă redusă,  

educaţie fizică recreativă.  În comisia de  examinare  au  fost  prezentate la timp 

lucrările de licenţă - avizul conducătorului ştiinţific, avizul extern şi extrasele din  

procesele verbale ale catedrelor respective. 

 

Caracteristicile   răspunsurilor la Bazele metodologice ale Antrenamentului 
Sportiv  

 

La examenul de licenţă au fost prezentate bilete integrate, care includ întrebări  din 

diferite disciplini fundamentale şi care formează bazele metodologice ale 

antrenamentului sportiv.  

  Biletele au fost alcătuite  conform programei examenelor de licenţă admisă de 

Ministerul Educaţiei Republicii Moldova. Una din particularităţile examenelor de 

licenţă la Bazele  metodologice ale antrenamentului sportiv a  fost introducerea 

unor întrebări legate de studiul metodologiei antrenamentului sportiv, despre 

sistemul învăţământului de cultură fizică din Moldova. A doua particularitate 

constă în aceea că într-un şir de bilete au fost introduse întrebări cu particularităţile 
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efectului de însănătoşire al antrenamentului fizic, răspunsurile cărora cer de la 

studenţi cunoştinţe profunde în domeniul psihologiei generale, fiziologiei. Fiecare 

absolvent a demonstrat cunoştinţele, deprinderile pe parcursul a tuturor 

despărţiturilor cursului antrenamentului sportiv. 

Răspunsurile mărturisesc că studenţii posedă cunoştinţe în limita programei şcolii 

superioare şi a şcolii moderne şi sunt apţi de a efectua  antrenamentul sportiv. 

      Majoritatea absolvenţilor au prezentat un răspuns ştiinţific argumentat în 

domeniul principiilor de bază a  antrenamentului sportiv. În expunerea materialului  

mulţi studenţi au stabilit o legătură logică a fiziologiei  vârstelor, ergofiziologiei, 

antrenamentului sportiv, au demonstrat capacităţi de a confirma cunoştinţele 

teoretice cu exemple din practica vieţii sportive. Bine s-au prezentat absolvenţii:  

Coltuc Piotr – biletul 7 

1. Охарактеризуйте психологическую подготовку борцов перед 

соревнованиями. 

2.Методы и средства восстановления борцов после соревнований. 

3. Основные средства и методы спортивной тренировки. 

Luchianov Anatol - biletul 24 

1. Многолетнее (перспективное) планирование тренировки. 

2. Стандартные игровые действия. Определение, описание. 

3. особенности физической подготовки футболистов. 

 

Pulev Alexandr - biletul 9 

1.Formele, sarcinile și mijloacele pregătirii fizice. 

2. Noțiunea de mijloace și metode de dezvoltare a  elasticității voleiboliștilor. 

3. Particularitățile antrenamentului „liberoului” în volei. 

 

Todosoi Dmitruu - biletul 21 

1. Structura ciclului anual și multianual. 

2. Analiza poziției de bază a tenisiștilor. 
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3. Metodele științifice de asigurare a procesului de pregătire sportivă în tenis. 

Răspunsurile la aceste bilete au fost preţuite cu nota 10. 

Alţi studenţi ca Diomin Andrei, Florea Vadim, Sidorenco Evghenii,  Usanova 

Elena, Luca Ivan au dat dovadă de cunoştinţe  vaste si răspunsurile lor au fost 

apreciate cu note de 9. Ei au confirmat nivelul înalt al cunoştinţelor în domeniu, 

însemnătatea lor pentru specialitatea obţinută, manifestând la examene capacităţi 

creatoare în folosirea şi expunerea materialului. Comisia examenelor de licenţă a 

apreciat cunoştinţele profunde a unui şir de studenţi cât şi competenţa lor 

profesională. 

Mulţi studenţi Droveanu Vasili, Glunoi Mihail, Mistreț Oleg, Tetelea Dmitrii a 

căror răspunsuri au fost apreciate cu note mai mici au avut un anumit volum de 

cunoştinţe necesar pentru activitatea profesională, dar fiecare din ei au comis unele 

greşeli în răspuns. 

 

Ar fi de dorit de atenţiat profesorii la următoarele întrebări: 

1. Sistemul de joc 3-3 în atac. Modalități de utilizare. 

2. Efectul de însănătoşire al antrenamentului fizic. 

3. Общие и специальные принципы спортивной тренировки. 

4. Reglarea componenţei şi masei corporale în sistemul lecţiilor de aerobică. 

5. Структура и содержание учебно-тренировочного процесса в ИВС. 

6. Asigurarea energetică a activităţii musculare: agenţi energetici, 

energoformarea aerobă şi anaerobă. 

7. Metodele controlului  stării fizice  la lecţiile de cultură  fizică recreativă. 

8. Formele organizatorico-metodice ale procesului de învăţare şi 

desfăşurare în cadrul lecţiilor de aerobică. 

9. Тактическая подготовка. Принципы тактической подготовки. 

10. Particularităţile morfofuncţionale privind influenţa diferitelor exerciţii 

fizice. 

11. Особенности переходного периода у футболистов. 
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12. Particularităţile desfăşurării lecţiilor de aerobică în contingent diferit: 

copii, tineri, oameni maturi şi în vârstă, femeile gravide. 

13. Alimentarea ca parte componentă  a procesului de antrenament în fitnes 

forţă. 

14. Metodele cercetării în cultura fizică recreativă. 

15. Metodele şi procedeele metodice ale învăţării exerciţiilor aerobice. 

16. SBA şi dopingul. 

17. Составление тактического плана игры и его осуществление. 

 
Rezultatele susţinerii examenului la Bazele Metodologice ale Antrenamentului 

sportiv 
 

Disciplina N s/gr N de stud. 

ad. la ex. 

de licenţă 

În 

total 

Au susţinut examenele 

10 9 8 7 6 5 4 

 

Bazele 

metodologice ale 

antrenamentului 

sportiv 

1 20 18 5 11 2 - - - - 

2 15 11 - 8 3 - - - - 

Total 35 29 5 19 5 - - - - 

 

Rezultatele examenelor de licenţă la Teoria 
şi Metodica Educaţiei Fizice Recreative 

 

Biletele la cursul “Teoria şi metodica educaţiei fizice, recreative  au fost alcătuite 

de către  colaboratorii  catedrei pe baza programei şi regulamentului Ministerului 

Educaţiei din Moldova. 

Examenul de licenţă la Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice Recreative, include 3 

întrebări, care cuprind bazele teoretice şi metodice ale educaţiei fizice şi metodica 

direcţiilor de bază a educaţiei fizice prin studierea şi perfecţionarea activităţii 

mişcărilor motorice şi prin dezvoltarea calităţilor fizice a elevilor şi a populaţiei, a 

procesului educaţiei fizice recreative. 
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Preventiv în perioada pregătirii către examenele de licenţă toţi au avut posibilitatea 

de-a face cunoştinţă cu întrebărilе, au primit consultaţii, informaţii  la obiectele 

date, conform cerinţelor  contemporane. 

Răspunsurile la întrebările din bilete au demonstrat în ce măsură studenţii cunosc 

materialul, erudiţia, cultura vorbirii, nivelul orizontului de cunoştinţe, priceperea 

de-a expune materialul logic şi consecutiv, de-a face concluzii din cele spuse. 

Pentru a releva pe cât de corect viitorii specialişti înţeleg însemnătatea socială a 

specialităţii primite, examinatorii îi puneau pe absolvenţi într-o situaţie 

problematică. Majoritatea absolvenţilor secţiei cu frecvenţă redusă activează în 

diferite centre şi aceasta s-a simţit şi în răspunsurile de la examenele de licenţă. 

Studenţii au demonstrat un nivel înalt de cunoştinţe la cursul  de teorie şi metodică 

a educaţiei fizice recreative. Aşa compartimente ca conţinutul  educaţional sportiv 

al culturii fizice recreative, orientarea şi performanţe înalte, specializarea 

aprofundată, continuitatea procesului  de antrenament,  metodele controlului stării 

fizice la lecţiile de cultură fizică recreativă, cultura fizică recreativă cu populaţia de  

diferită vârstă,  conţinutul activităţilor de cultură fizică în cadrul instituţiilor de 

recuperare  de cultură fizică recreativă  au fost bine însuşite de către studenţi, iar 

aceste despărţituri la rândul lor sânt unele din cele mai principale în munca de mai 

departe în cadrul specialităţii date. Mulţi studenţi referindu-se la unele 

compartimente  din teorie au adus multe exemple din care se vede strânsa legătură 

a tezelor teoretice cu unele genuri din sport şi cu activitatea practică a lor. Studenţii 

absolvenţi au demonstrat, că, în general, au însuşit programa de învăţământ la 

teoria şi metodica educaţiei fizice  recreative, posedă un orizont înalt de cunoştinţe, 

sânt în stare să folosească în practică bazele teoretice a educaţiei fizice recreative, 

de asemenea, să argumenteze şi să ilustreze materialul expus, au deprinderi 

practice şi un nivel înalt de cunoştinţe metodice de predare. 

Un răspuns deosebit a prezentat Gradovschi Elena, care a fost apreciat cu nota 10 

la întrebările:  

1. Основные различия между туроператором и турагентом. 
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2.  Претензии турагента или туриста к туроператору и разрешение споров. 

3. Договор с предприятием питанием. 

 

Secrieru Svetlana 

1. Sistemul de promovarea a produsului turistic. 

2. Formele și metodele lucrului turistic în taberele de odihnă.. 

3. Metodele de bază ale culturii fizice recreative. 

 

Ganceruc Ecaterina 

1. Основные различия между туроператором и турагентом. 

2. Претензии турагента или туриста к туроператору и разрешение 

споров. 

3. Историко-графические аспекты развития физической культуры. 

 

De către membrii comisiei de examinare, au fost menţionaţi absolvenţii Asecov 

Serghei, Babici Vitalii, Cirîcu Anatolii, Zaharenco Andrei care au dat dovadă de 

cunoştinţe multilaterale în cadrul cursului dat, făcând o legătură iscusită între teorie 

şi practica recreativă. Cu nota 9, 8 au fost apreciaţi aşa studenţi ca: Kuzuețova 

Olga, Tiberneac Vladimir, Onilă Alexei răspunsurile cărora au fost bine argumentate 

şi ilustrate cu exemple din cadrul educaţiei fizice  recreative.  

Studenţii, de asemenea, au dat dovadă de cunoştinţe în materie, înţeleg legătura 

cursului dat cu cerinţele de predare în instituţiile universitare şi preuniversitare. 

Toţi studenţii care au fost examinaţi au avut deplina posibilitate de-a căpăta o 

pregătire multilaterală, atât la capitolul  teoretic, cât şi la cel practic, dar o parte din 

ei au susţinut examenele de curs pe note satisfăcătoare, demonstrând la examenele 

de licenţă cunoştinţe mai slabe. 

 

 

 

 



9 

 

9 

 

Absolventul Antonov Vitalie mai slab a răspuns la biletul N10: 

1.Programele de deservire 

2.Organizarea măsurilor turistice (pedestru) 

3. Determinarea volumului de piaţă  

De cunoştinţe  satisfăcătoare au dat dovadă şi absolvenții Alexei Eugeniu, Babeico 

Constantin, Gordei Mihail, Oltu Eugeniu. 

1. Proiectarea turului. 

2. Clasificarea tipurilor de turism. 

3. Formele de bază de organizare a activităţii culturii fizice recreative. 

În încheiere putem constata, că majoritatea celor examinaţi la cursul “Teoria şi 

metodica  culturii   fizice recreative” cunosc programa, sânt în stare să aplice teoria 

în practică, să ilustreze şi argumenteze materialul cu exemple, date din natură, 

material didactic. 

 

Pe parcursul examinării răspunsuri   neîntemeiate au fost la unele  întrebări, 
asupra căror  atenţionăm profesorii cursului :      

 

1. Structura pieței turistice.  

2. Aspectele istoriografice ale dezvoltării culturii fizice. 

3. Mecanismul funcționării pieții turistice. 

4. Cultura fizică recreativă în plan filogenetic şi ontogenetic.  

5. Produsul turistic. 

6. Poziţionarea produsului turistic. 

7. Trei tipuri de control de marketing. 

8. Structura pieţii turistice 

9. Strategii de marketing. 

10. Principiile antrenamentului sportiv, orientarea spre performanţe înalte; 

specializarea aprofundată, continuitatea procesului de antrenament, 

însemnătatea  antrenamentului pentru activitatea vitală. 

11. Strategii de stabilire a prețului la produsele turistice. 
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12. Pregătirea topografică. 

13. Tipuri de variante ale fitnes - programelor de forţă. 

14. Marchetingul în turism. 

15. Supleţea ca calitate motrică, metodica dezvoltării. Diversitatea supleţei şi 

procedeele de măsurare a ei. 

16. Principiile alimentaţiei de balans. 

17. Туристический продукт. 

18. Основные принципы рекреативной физической культуры. 

19. Strategii de stabiliri a prețului la prizmul turistic. 

20. Proiectarea turului. 

21. Формы сокращения мышц. 

 

 
Rezultatele examenelor de licenţă la Teoria şi Metodica  

Culturii Fizice Recreative 

 
Secţia 

s/gr 
Nr.gr N de stud. 

admişi la 

exam. de 

licenţă 

Au 

susţinut  

examenul 

 

P e     n o t e   d e: 

10 9 8 7 6 5 4 

Frecv. 

redusă 

 

3 22 22 8 4 10 - - - - 

4 16 16 1   4 7 4 - - - 

5 18 17 5 7 5 - - - - 

6 17 15 0 4 5 - - - - 

7 18 13 20 5 4 4 - - - 

Total  91 83 34 24 31 8 - - - 

 

 
Rezultatele examenelor de licenţă la Fiziologie, Ergofiziologie, Psihologie 

 

La psihologie, fiziologie  studenţii trebuie  să demonstreze capacitatea de a folosi 

datele fiziologice în scopul practic în domeniul educaţiei fizice recreative, 

controlul medical, gimnasticii curative. Au fost examinate 7 grupe la fiziologie, 
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ergofiziologie, psihologie. Aceste grupe s-au prezentat pregătite faţă de examenul 

de licenţă. 

Analizând răspunsurile studenţilor trebuie de menţionat că majoritatea din ei 

cunosc esenţa fenomenelor fiziologice în organismul uman, sînt în stare să 

găsească legătura fiziologiei, psihologiei cu alte disciplini a ciclului medico-

biologic. 

Studenţii cunosc structura şi funcţiile corpului uman, condiţiile de păstrare a 

sănătăţii. Studentul Saranciuc Boris foarte bine a răspuns la biletul 16. 

1. Identifică caracteristica  proceselor de respirație. Volumul vital al 

plămînilor și compoziția lui. 

2. Relatează despre caracteristica fiziologică a mișcărilor ciclice de 

diferită  intensitate. 

3. Descrie personalitate ca parte  componentă a activității psihice. 

 

Goncearuc Ecaterina foarte bine a dezvăluit rolul analizatorului optic în practica 

sportivă, a demonstrat caracterul indicelui stării de antrenament controlaţi în repaus 

şi după efort standart. 

Pînteac Liuba - Multilateral a analizat lucrul inimii şi funcţia sângelui. A 

argumentat însemnătatea sângelui în activitatea vitală a organismului. De 

asemenea, au fost descrise acele schimbări funcţionale şi morfologice ce se petrec 

în sistemul cardiovascular în urma încărcăturilor fizice din anumite genuri ale 

sportului. 

 

Studenta  Calestru Daniela a răspuns  detaliat la întrebările  
biletului 15. 
1. Analizatorul vestibular şi rolul lui în dirijarea mişcărilor. 

2. Aspectul teoretic a selecţiei în sport şi etapele principale a acestui proces. 

3. Motivaţia. Felurile de motive. 
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Studentul Tîslenco Sergnei a dat o caracteristică amănunţită şi a argumentat 

mecanismul fiziologic al procesului de înviorare, a demonstrat rolul  proceselor 

biologice în pregătirea organismului către activitatea musculară. 

Cu nota 10 a fost apreciat  absolventul  Todosoi Dmitrii,  care a dat un răspuns 

foarte bun la biletul  1. 

1. Definește noțiunea aparatului neuro-muscular.Transmiterea exitației de la nerv 

la mușchi prin sinapse neuromusculare.. 

2. Determină mecanismele fiziologice ale calității motrice-rezistenta.. 

3. Identificați ramurile psihologiei. 

Cu nota 10 a fost apreciată studenta  Secrieru Svetlana  răspunzând  la biletul 1. 

1. Identifică caracteristica generală a glandelor cu secreție internă.Rolul 

hormonilor în procesul de adaptare la efort fizic. 

2. Relatează despre fiziologia proceselor de restabilire. Fazele procesușlui de 

restabilire. 

3. Determinați raportul dintre procesele psihice senzoriale senzație percepție 

reprezentare. 

Cu nota 10 a fost apreciată studenta  Andronachi Nadejda 

1. Analizatorul optic și rolul lui în practica sportivă. 

2. Starea de antrenament și indicii ei controlați în repaus și după efort 

standart. 

3. Conceptele de creativitate și imaginație. 

 

Cu nota 10 a fost apreciată Kuznețova Olga care detaliat a răspuns la biletul 9. 

1. Fiziologia digestiei. Digestia stomacală şi intestinală. Rolul ficatului şi 

pancreasului în digestie. 

2. Caracteristica fiziologică a exerciţiilor de intensitate submaximală. 

3. Atenţia. Formele atenţiei. 
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Majoritatea absolvenţilor facultăţii cu frecvenţă redusă au o pregătire teoretică 

bună, au dat dovadă că posedă deprinderi de aplicare a cunoştinţelor fiziologice în 

activitatea practică. 

Pe viitor e necesar de acordat  atenţie  legăturii strânse cu alte  disciplini din ciclul 

medico-biologic. E de dorit de a atrage atenţie în deosebi la aşa întrebări: 

1. Metode de cercetare în psihologie. 

2. Физиологическая характеристика скоростно-силовых упражнений. 

3. Caracteristica fiziologică a exerciţiilor de intensitate submaximală. 

4. Caracteristica fiziologică a procesului de adaptare a organismului pentru 

eforturile de antrenament. 

5. Încălzirea. Caracteristica fiziologică. 

6. Caracteristica fiziologică a „formei sportive” şi stării de 

supraantrenament. 

7. Психические свойства личности. 

8. Aspectul morfofuncţional al antrenamentului sportiv. Clasificarea 

eforturilor de antrenament. 

9. Функции ц.н.с. Нервная вегетативная система. Влияние 

симпатических и парасимпатических нервов. 

10. Bazele fiziologice de clasificare a exerciţiilor fizice. 

11. Motivația. 

12. Основные показатели работы сердца (RСС  СОК, МОK) и их 

изменение при физических нагрузках. 

13. Определите мотивацию,  потребности и мотивы. 

14. Характеристика устойчивого состояния. Истинное и кажущееся 

устойчивое состояние. 

15. Fazele (etapele) formării deprinderilor motrice. 

16. Mecanismele fiziologice ale „dibăciei” şi „supleţei”. 

17. Физиология силы. Мышечная гипертрофия и ее формы.   
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18. Caracteristica fiziologică a procesului de oboseală. Fazele procesului de 

oboseală. 

19. Физиологическая характеристика «мертвой точки» и «второго 

дыхания». 

20. Aparatul neuromuscular. Particularităţile propagării excitaţiei prin fibra 

nervoasă.  

21. Определите формы и механизмы развития выносливости. 

22. Физиологические механизмы ловкости и гибкости. 

23. Возрастные особенности  крови в вегетативном обеспечение  

мышечных нагрузок. 

24. Оцените статические усилия и их физиологическую характеристику. 

25. Физиологическое обеспечение принципов спортивной тренировки. 

26. Физиологическая  характеристика циклических упражнений. 

27. Состояние перетренированности  и его характеристика. 

28. Биоэлектрические процессы в тканях. Электрические 

биопотенциалы и их роль в жизнедеятельности организма. 

29. Морфофункциональные изменения в женском организме, 

вызванные спортивной тренировкой. 

30. Senzaţiile. Felurile de senzaţii. 

31. Atenţia. Formele atenţiei. 

32. Creativitatea. 

33. Физиологические механизмы разминки и процессов врабатывания. 

34. Аэробную производительность. 

 

Rezultatele susţinerii examenului la  Fiziologie, Ergofiziologie, Psihologie 

 
 

Disciplina 
 

Nr.s/gr 
N de stud. 

admişi la 

exam. de 

licenţă 

 

În total 
 

Au susţinut examenele 

10 9 8 7 6 5 4 

Fiziologie, 1 21 19 1 1 4 4 9 - - 
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Ergofiziologie, 

Psihologie 
2 15 13 - 5 8 - - - - 

3 24 23 5 10 8 - - - - 

4 16 15 2 7 8 - - - - 

5 20 19 5 8 6 - - - - 

 6 17 16 4 7 4 - - - - 

 7 18 13 1 2 9 1 - - - 

 Total 131 118 18 40 47 5 9 - - 

 

Caracteristica lucrărilor de licenţă 

Susţinerea lucrărilor de licenţă s-a petrecut în prezenţa comisiei de examinare, au 

participat toţi studenţii, membrii catedrelor, decanatului şi rectoratului. Tezele de 

licenţă au prezentat un mare interes pentru ascultători prin faptul că au fost bine 

îndeplinite, bogate în tabele şi schiţe. S-au dat multe întrebări nu numai referitor la 

tematica lucrării de licenţă, dar şi a varietăţilor asemănătoare cu cultura fizică şi 

sportul. 

La sfârşit au apărut discuţii la care au participat membrii comisiei, conducătorii şi 

consultanţii ştiinţifici. Lucrările de licenţă prezintă un mare interes teoretic şi 

practic. În comisia Nr 7 au fost susţinute 124 de teze. 

Comisia de licenţă menţionează că în anul acesta tezele de licenţă au fost realizate 

la mai multe catedre ale USEFS şi mai mult în domeniul turismului. Interesante 

teze au fost prezentate la Catedra Natatie şi Turism. E îmbucurător faptul că 

Catedrele Universitare au potenţial ştiinţific, aparataj și au prezentat teze 

valoroase, care prezintă interes pentru ştiinţă şi practică. 

 

Cele mai originale au fost: 

 

   Teza de licenţă a studentului Bilețchii Roman cu tema: „Развитие физических 

качеств в программе кинетотерапии для обучения техники пересаживания у 

пациентов с травмой спинного мозга”.  
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Работа выполнена под научным руководством кинетотерапевта ИНН,  др. 

пед. Наук Араний Е.Е. 

Студентом Билецким Романом  обработано большое количество 

теоретического материала, на достаточно высоком теоретическом и 

методическом уровне, проведено исследование методов и особенностей 

создания модифицированных программ физической реабилитации.  

Материал в работе изложен с соблюдением внутренней логики, между 

разделами существует логическая взаимосвязь. 

В работе рассматривается одна из актуальных проблем – развития 

физических качеств пациентов с травмой спинного мозга посредством 

программы двигательной реабилитации. Дано обоснование актуальности 

исследуемой темы, определены этапы проведения реабилитационной 

программы. 

Используемый практический материал достоверен, сделанные выводы 

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость. Дипломная 

работа имеет теоретическое значение, в ней разработана и реализована 

методика обучения техники пересаживания у пациентов с травмой головного 

мозга. 

Результаты исследования проведенного в работе, могут быть применяемы в 

дальнейшем развитии реабилитации у пациентов с ПСМТ. Отличительной 

особенностью работы следует считать развитие физических качеств в 

программе кинетотерапии  для обучения техники пересаживания у пациентов 

с травмой спинного мозга  с учетом анализа результатов методом 

функционального тестирования. Дипломник, опираясь на богатую 

информационную базу. Изучил и выявил наиболее приемлемый способ 

тестирования функционального состояния пациентов, разработал программу 

по физической реабилитации. 

    Teza de licență cu tema: ”Studiu privind pregătire tehnico-tactică a boxerilor la 

etapa inițială “, elaborată de Gluhoi Mihail. 

Conducător științific, lector superior Truhin Ina. 
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Lucrarea redă problemele actuale în pregătirea tehnică a antrenamentului sportiv la 

etapa începătoare a boxierilor. A fost analizată literatura de specialitate și alte 

izvoare științifice. S-a străduit să respecte aspectul grafic, normele gramaticale, să 

include diferite tabele, grafice, scheme. Lucrarea cuprinde trei capitole, cu un 

conținut de introducere, concluzii și bibliografie. 

 

   Teza de licență cu tema: ”Conținutul pregătirii tehnice și tactice elementare a 

fotbaliștilor de 10-12 ani“. Elaborată de Pogreban Serghei. 

Conducător științific, dr.conf.univ. Craciun N. 

Problema pregătirii fotbaliștilor de la vîrste mici este legată de popularitatea 

crescîndă a jocului în rîndul generației în creștere. 

Abordarea problemeă pregătirii tehnice și tactice a copiilor depinde, în mare 

măsură, de orientarea corectă a băieților în alegerea sportului preferat. 

În lucrarea prezentată autorul a efectuat un studiu analitic privind specificul 

practicării fotbalului de către copiii în vîrstă de 10-12 ani. 

Pregătirea fizico-tehnică ca o componentă de bază a antrenamentului micilor 

fotbaliști are un rol hotărilor, susține autorul în vederea pregătirii inițiale asigurînd 

fondul tehnic necesar pentru obținerea marilor performanțe în fotbal. 

Teza elaborată, prin conținutul ei, reflecta bine tezele teoretice de bază privind 

metodica pregătirii inițiale a tinerilor fotbaliști. 

Autorul a utilizat un șir de metode de evaluare a potențialului motric și tehnic al 

subiecților, care au permis să desfășoare un experiment bine conturat privind 

orientarea corectă a copiilor pentru practicarea fotbalului. 

   Teza de licență cu tema: ”Personalitatea antrenorului în activitatea sportivilor 

luptători“. Elaborată de Catlabuga Nicolae. 

Conducător științific, lector superior Postolachi Alexei. 

Teza studentului Catlabuga Nicolae prezintă însine o lucrare fundamentată teoretic, 

avînd un interes deosebit pentru societate și cu preponderență pentru mediul 

organizațional sportiv. La elaborarea lucrării s-au studiat 42 de izvoare din 

domeniu ale autorilor de specialitate, care au scos în evidență rolul și importanța 
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antrenorilor sportivi luptători și în mod special a evaluării personalității acestora în 

cadrul instituțiilor sportive în sectorul de stat și cel privat din Republica Moldova. 

     Teza de licență cu tema: ”Model de instruire pentru pregătirea fizică 

individualizată a atacanților junior II“. Elaborată de Avram Andrei. 

Conducător științific, dr.conf.univ. Triboi Vasile. 

Teza de licență prezentată de către Avram Andrei este de o strictă actualitate, 

fiindcă, prin orientările sale conceptual teoretice și investigații empirice vizează 

perfecționarea procesului pedagogic în cadrul antrenamentelor sportive, unde se 

realizează colaborarea antrenorului și elevului orientată spre reusita comună. 

Teza are o structură logică prezentînd prin sine algoritmizarea consecventă a 

compartimentelor principale, care asigură expunerea, în plan multilateral, 

conținutul abordărilor teoretico-metodice și a celor empirice în corespundere cu 

scopul și obiectivele cercetării ce reies din reprezentarea clară a ipotezei generale 

de lucru, obiectului și subiectului de examinare. 

 Aspectul actualizării prin referirile sale la multiple lucrări științifice din domeniu, 

ne demonstrează nivelul înalt al componenței profesionale a autorului, ceea ce s-a 

reflectat asupra formulărilor corecte a ipotezei, obiectului, subiectului, scopului, 

sarcinilor și principiilor de bază ale lucrării. 

     Teza de licență cu tema: ”Studiul privind prevenirea traumatismelor la 

luptătorii (judoka) de vîrsta 10-14 ani“. Elaborată de Pogreban Serghei. 

Conducător științific, lector universitar Prodan Dumitru. 

Cultul corpului și al minții au fost legate indisolubil unul de altul și au dobîndit 

aici, pentru prima oară un caracter de masă. Acesta poate fi rezolvat numai prin 

educarea dirijată a calităților fizice, ce contribuie la formarea corpului ideal. 

Concluziile, formulate în lucrarea respectivă, sunt în conformitate cu obiectivele 

cercetării și prezintă un interes destul de mare pentru perfecționarea procesului 

instructiv – educativ în domeniul antrenamentelor de lupte. În lucrare sunt 

elaborate recomandări practico-metodice, care pot fi utilizate în antrenamentele de 

judo destinate tuturor persoanelor, precum și pentru toate categoriile de vîrstă. 
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        Teza de licență cu tema: ”Studiul privind pregătirea tehnico-tactică a 

judocanilor la etapa incipientă“. Elaborată de Ciumacenco Vitalie. 

Conducător științific, lector universitar Dumitru Prodan. 

Dezvoltarea armonioasă a individului este un principiu de bază care exprimă 

orientarea generală a instruirii și constă în necesitatea de a îmbina în mod adecvat 

diferitele laturi ale educației în orice activitate pedagogică și constituie o condiție 

obligatorie a societății contemporane. În acest context tema prezentată de autor 

este actuală deoarece abordează problema dezvoltării tehnico-tactice la sportivi 

prin intermediul antrenamentelor de lupte la etapa incipient. 

Concluziile, formulate în lucrarea respectivă, sunt în conformitate cu obiectivele 

cercetării și prezintă un interes destul de mare pentru perfecționarea procesului 

instructiv-educativ în domeniul probelor de lupte. 

     Teza de licență cu tema: ”Pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor de stil liber 

la etapa de specializare sportivă“. Elaborată de Craciun ion. 

Conducător științific, lector superior Postolachi Alexei. 

Actualitatea lucrării, pregătirea tehnică este cheia pregătirii sportivului și a 

antenorilor de a îmbunătăți calitatea și eficiența de predare a antrenamentului 

sportiv. Problema pregătirii tehnico-tactice a sportivilor la etapa de specializare 

capătă tot mai mult aspect teoretico-practic în procesul orientării și pregătirii 

sportivilor de performanță. 

Autorul a elaborat și experimentat diferite procedee tehnice, adunate într-un 

program experimental care vizează eficacitatea procesului de antrenament. 

Rezultatele lucrării obținute pot fi aplicate cu success în procesul de instruire a 

elevilor în cluburi, școli, licee sportive. 

     Teza de licență cu tema: ”Rolul jocurilor dinamice în dezvoltarea calităților 

motrice ale elevilor“. Elaborată de Grișco Alexandr. 

Conducător științific, dr.în pedagogie, prof.univ.interimar Carp Ion. 

Utilizarea jocurilor dinamice, atît în activitatea sportivă cît și în cea zilnică a 

copiilor de vîrstă școlară gimnazială, joacă un rol important în formarea 

capacităților de mișcare. Odată aplicate în practică, într-un mod bine chibzuit din 
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punct de vedere pedagogic, jocurile dinamice ca mijloc al educației fizice devin o 

metodă eficientă de instruire și de dezvoltare a calităților fizice necesare. Tot 

odată, metoda de joc oferă posibilitatea unei interacțiuni diferențiate, în care elevii 

se întrec în cadrul unui grup, concurînd cu un alt grup, unde își asumă 

responsabilitatea pentru acțiunile proprii. 

 

     Teza de licență cu tema: ”Planificarea eforturilor în sistemul antrenamentelor  

luptătorilor de stil liber“. Elaborată de Tetelea Dumitru. 

Conducător științific, lector universitar Dumitru Prodan. 

Concurența continuă în cadrul competițiilor de diferit nivel, tendința de majorare a 

eforturilor antrenative și competiționale, precum și necesitatea de a obține un nivel 

de pregătire superior într-o perioadă de timp strict determinată, impun problema 

optimizării procesului de evaluare și planificare a eforturilor pentru obținerea 

rezultatelor scontate fără a fi în detrimentul sănătății sportivilor. 

În acest context tema prezentată de autor este actuală deoarece abordează problema 

evaluării și planificării eforturilor prin intermediul antrenamentelor de lupte. 

Concluziile, formulate în lucrarea respectivă, sunt în conformitate cu obiectivele 

cercetării și prezintă un interes major pentru studiul evaluării și planificării 

eforturilor în cadrul antrenamentelor  luptătorilor de stil liber. 

În lucrare sunt elaborate recomandări practice-metodice, care pot fi utilizate în 

antrenamentele de lupte. 

     Teza de licență cu tema: ”Методика совершенствования техники бросков у 

баскетболисток в возрасте 13-15 лет“. Elaborată de Stasiev Dmitrii. 

Conducător științific, dr.lector superior Stepanov V. 

Данная тематика актуальна и имеет большое воспитательное значение для 

подрастающего поколения, желающих заниматься баскетболом. 

Теоретическое обоснование выбранной темы имеет перспективу развития 

школьного баскетбола в зависимости от совершенствования форм работы по 

физическому воспитанию и улучшения технической подготовки игроков 

разного возраста. 
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     Teza de licență cu tema: ”Некоторые аспекты моделирования нападающих 

игроков мальчиков в возрасте 12-13 лет в волейболе “.  

Elaborată de Pulev Alexandra. 

Conducător științific, dr.hab., prof.univ. Capațina G. 

Моделирование игры нападающих в волейбoле, представляет собой комплекс 

мероприятий по укомплектованию команд юными спортсменами, 

обладающих высоким уровнем способностей к игровой деятельности и 

свойствам организма, обеспечивающими успешное овладение навыками 

игры, высокую степень конкурентноспособности и надежную эффективность 

соревновательной деятельности. 

Важно, что работа была опробована на спортсменках, что явилось главным 

условием поиска наиболее продуктивных и эффективных способов оценки 

уровня технико-тактической и физической подготовки нападающего игрока в 

волейболе. 

     Teza de licență cu tema: ”Методика развития скоростно-силовых 

способностей юношей старших классов общеобразовательной школы 

средствами гимнастики “. Elaborată de Mitev Artiom. 

Conducător științific, dr.conf.univ. Poburnîi P. 

На основе теоретического анализа и обобщения литературных данных, 

изучения опыта процесса школьного физического воспитания, 

педагогического проектирования и эмпирических исследований, автором 

была предложена экспериментальная программа суть которой, сводится к 

внедрению в учебно-воспитательный процесс средств гимнастики для 

развития скоростно-силовых качеств (как с применением ОРУ, так и 

специальных (на снарядах), которые по техническим параметрам 

соответствуют двигательным действиям гимнастов). 

Сформулированные выводы и практические рекомендации могут быть 

использованы специалистами для рационального построения процесса 

школьного физического воспитания. 

     Teza de licență cu tema: ”Особенности развития скоростно-силовых 

качеств у юных каратистов“. Elaborată de Diomin Andrei. 
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Conducător științific, Инструктор по спорту Коцоноага Л. 

Уровень развития физических качеств человека отражает сочетание 

врожденных психологических и морфологических возможностей, 

приобретенных в процессе жизни и тренировки. 

Предложенный автором комплекс упражнений скоростно-методической 

направленности на занятиях каратэ с мальчиками 12-13 лет, позволил 

повысить у них физическую подготовленность и улучшить спортивный 

результат. 

     Teza de licență cu tema: ”Особенности технико-тактической подготовки 

в Кикбоксинге на начальном этапе подготовки“. Elaborată de Coltuc Petru. 

Conducător științific, dr. Polevaia-Secăreanu A. 

Автор представил анализ учебно-тренировочного процесса, а также 

соревновательной деятельности в ударных видах удиноборств. Современный 

спорт предъявляет высокие требования к двигательной деятельности 

спортсмена, которые в свою очередь заставляют тренерский состав изучать и 

исследовать различные подходы, методы и средства позволяющих вооружить 

молодого спорсмена более совершенными средствами боя, равнозначно 

выполняемых обеими руками и ногами в обе стороны. 

     Teza de licență cu tema: ”Совершенствование тренировочного процесса с 

целью улучшения физической подготовки юных тхэквондистов посредством 

подобранного комплекса упражнений“. Elaborată de Todosoi Dmitrii. 

Conducător științific, dr. Polevaia-Secăreanu A. 

Особенность практической значимости работы исследователя заключается в 

разработке специальной экспериментальной методики построения 

тренировочного процесса с использованием подобранного комплекса 

упражнений. Данная методика позволила значительно улучшить показатели 

физической и технической подготовленности юных тхэквондистов, 

занимающихся на начальном этапе специализации. 

     Teza de licență cu tema: ”Организация деятельности физкультурно-

спортивного клуба боевых единоборств“. Elaborată de Florea V. 

Conducător științific, гл.инструктор с/к «Ронин», экономист-мененджер. 

Кушнерев Д. 
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Лицензионная работа Флоря В. является актуальной, ибо в процессе 

обучения в высшей школе студенты должны не только освоить основы 

теории и практики современного управления и рыночной экономики, но и 

сформировать соответствующий им образ мышления, овладеть элементами 

управленческой и экономической культуры поведения и самоопределения в 

сфере спортивного предпринимательства. 

 

     Teza de licență cu tema: ”Классификация и методика обучения подач в 

волейболе на начальном этапе обучения“. Elaborată de Golovatiuc Vladimir. 

Conducător științific, dr.conf.univ. Jurat Valeriu. 

În urma analizei rezultatelor s-a demonstrat, că grupa experimentală unde a fost 

aplicată metodica propusă de autor, calitatea însușirii serviciilor a fost mult mai 

efectivă în comparație cu datele înregistrate de elevii grupei martor, unde 

elementul dat a fost însușit conform programei clasice avînd la baza instruirii 

metodica execuției în întregime a procedeului tehnic. 

     Teza de licență cu tema: ”Оценка уровня технико-тактической 

подготовленности баскетболисток 13-15 лет“. Elaborată de Tîslenco Serghei. 

Conducător științific, dr.conf.univ. Rotaru A. 

Авторская работа, в рамках которой осуществлен теоретический анализ и 

обобщение передового опыта по данной проблеме, а также разработан и 

экспериментально обоснован комплекс адекватных средств, направленных на 

повышение эффективности процесса технико-тактической подготовки 

баскетболисток, характеризуется оригинальностью для практики школьного 

физического воспитания. 

В данной работе были рассмотрены структура, способы и методы 

организации учебно-тренировочных занятий с юными баскетболистками. 

Приведены данные об организации и проведении занятий по формированию 

разнообразных технических приемов и тактических действий игроков-

баскетболистов;  даны рекомендации по обучению детей основным 
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движениеям (ходьба, бег, прыжки, ведение мяча, передачи, ловля, броски 

общеподготовительные, специальные упражнениях и упражнения и др.). 

     Teza de licenţă a studentului Головатюк Владимир, cu tema: 

„Классификация и методика обучения подач в волейболе на начальнолм 

этапе обучения”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Rusu Cornel 

Jocul de volei ocupă un loc important în sistemul educației fizice în toate sistemele 

de învățămînt. Conform programe șcоlilor sportive pentru copii, pentru început 

copii de 8-10 ani învață cele mai simple elemente și procedee tehnice. Anume la 

această vîrstă și la această etapă este necesar ca copiii să fie înstruiți corect, din 

punct de vedere tehnic. 

Serviciul reprezintă elementul de bază în jocul de volei, care de fapt în mare 

măsură și exprimă sensul acesxtui joc. În literatura de specialitate există mai multe 

tipuri de clasificări a elementului dat, toate fiind absolut necesare pentru 

antrenamentului sportiv al copiilor. 

Reieșind din aceasta, autorul elaborează o metodică corespunzătoare de însușire a 

elementului dat pe care o propune pentru aplicarea în practică cu copiii începători 

din școlile sportive specializate de volei. 

     Teza de licenţă a studentului Тодосой Дмитрий, cu tema: 

„Совершенствование тренировочного процесса с целью воспитания 

физических качеств юных таеквондистов посредством подобранного 

комплекса упражнений”.  

Conducător ştiinţific, Президент Национальной Федерации Таеквондо 

Молдовы Ион Посту. 

Автор представляет исследование, которое заключается в повышении 

качества физической подготовки юных спортсменов, занимающихся 

таеквондо на начальном этапе специализации, посредством специально 

подобранного комплекса упражнений. 

Анализируя результаты изучаемого явления (а именно, включение в 

тренировочный процесс комплекса специально подобранных упражнений), 

было выявлено, что показатели общей физической и технической подготовки 
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занимающихся таеквондо в экспериментальной группе после проведенного 

исследования значительно улучшились по сравнению с контрольной 

группой. 

    Teza de licenţă a studentului Демин Андрей cu tema: „Классификация и 

методика обучения подач в волейболе на начальном этапе обучения”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie. Polevaia-Secăreanu A. 

Автор представил обширный круг научных взглядов по вопросам теории 

спортивной тренировки юных спортсменов, психомоторной основы 

воспитания двигательной деятельности;  основы возрастной физиологии, 

особенности проявления скоростно-силовых способностей в единоборствах. 

Научная работа исследователя заключается в разработке специального 

комплекса упражнений с вспомогательными средствами для 

совершенствования скоростно-силовых способностей на начальном этапе 

спортивной подготовке в Каратэ. 

     Teza de licenţă a studentului Topal Nicolae cu tema: „Modelarea siluetei la 

femei prin intermediul practicării fitness-ului de forță”.  

Cultura fizică a devenit o parte a culturii, una dintre componentele ei, alături de 

artă și știință. Cultul corpului și al minții au fost legate idisolubil unul de altul și 

au dobîndit aici, pentru prima oară un caracter de masă. Aceasta poate fi rezolvat 

numai prin educarea dirijată a calităților de forță, ce contribuie la formarea 

corpului ideal. 

     Teza de licenţă a studentului Кустуров Степан cu tema: „Специфика 

подготовки учащихся в спортивном ориентировании”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Berzan Sergiu. 

Эта тема актуальна так как спортивное ориентирование молодой и быстро 

развивающий вид спорта. Он сочетает в себе физические и умственные 

нагрузки на фоне положительных эмоций. Все это подчеркивает 

актуальность, выбранной для исследования темы. 

     Teza de licenţă a studentului Цыбырняк Владимир cu tema: „Мененжмент 

гостиничного хозяйства на примере гостиницы «Кодру»”.  

Conducător ştiinţific, dr.în economie. Lupașcu Nicolae. 
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Тема актуальна, область посещают не только молдавские туристы, но и гости 

из-за рубежа. В городе Кишиневе проводятся конференцию, выставки, 

спортивные соревнования. За последнее время требования к качеству услуг и 

сервису у туристов резко возросли, не все гостиницы соответствуют всем 

требованиям европейского уровня. Поэтому назрела необходимость в 

реконструкции гостиниц, разработке программ по приему и обслуживанию 

туристов и подготовке квалифицированного персонала. 

     Teza de licenţă a studentului Caloianov Serghei cu tema: „Perspectivele 

potențialului turistic în stațiunile balneoclimaterice din Moldova”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie Mîndrigan Vasile. 

Teza de față prezintă o încercare de a analiza cum este valorificat potențialul 

turistic în stațiunile balneoclimaterice din țară printre care (Sanatoriul Bucuria-

Sind. Codru, Nistru, Struguraș, Nufărul Alb, Constructorul și Asociația curativ-

sanatorială și de recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova). Toate 

aceste stațiuni dețin un potențial turistic și curativ de valoare care a stat la baza 

alegerii temei de față și stabilirea scopului ce a cuprins analiza valorificării 

potențialului turistic în stațiunile balneoclimaterice din Republica Moldova. 

     Teza de licenţă a studentului Muntean Alexandr cu tema: „Analiza 

potențialului stațiunilor asanative din Republica Moldova”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Berzan Sergiu. 

În această lucrare este analizat potențialul turistic în cadrul sanatoriilor autohtone 

pentru a vedea de ce resurse dispun stațiunile asanative autohtone. În urma 

cercetării temei de față și în noutatea științifică a tezei autorul a stabilit  că 

stațiunile asanative din republica Moldova dispun de un potențial bogat, ce poate fi 

valorificat în scopuri terapeutice, profilactice. 

    Teza de licenţă a studentului Цыганенко Александр cu tema: „Развитие 

спортивного туризма в Молдове”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Onoi Mihail. 

Данная работа посвящена анализу развития спортивного туризма в Молдове. 

За основу автор взял три вида спортивного туризма: горный, водный и 

велотуризм. 
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Рассмотрение вопросов, связанных с данной темой, носит как теоретическую, 

так практическую значимость. Результаты могут быть использованы для 

разработки новых туров в Республики Молдова, основаннх на привлечение к 

спортивному туризму. Автор подчеркнул, что велотуризм в нашей 

республике очень быстро развивается, но требуется открывать новые 

спортивно-туристические клубы, привлекать школьников и студентов, 

строить площадки для тренировок. 

     Teza de licenţă a studentei Азаровская Юля cu tema: „Современные 

тенденции развития гостиничного хозяйства”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Onoi Mihail. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании темы. 

Изложенный материал и его анализ в будущем поможет исследователям 

осознать современные тенденции развития гостиничного хозяйства, 

выделить особенности представления услуг в гостинице. 

Практическая значимость работы состоит в возможности  ее использования в 

процессе подготовки будущих специалистов для сферы туризма. 

     Teza de licenţă a studentei Кузнецова Ольга cu tema: „Pоль человеческих 

ресурсов в деятельности туристической фирмы”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie  Mîndrigan Vasile. 

Лицензионная работа Кузнецовой Ольги по своему содержанию отвечает 

всем необходимым требованиям и является актуальной в связи с отсутствием 

научно-методической литературы, а также является вспомогательным 

материалом, по подготовке специалистов, любой организации способных при 

их грамотном управлении, многократно повысить ее эффективность. 

     Teza de licenţă a studentului Onilă Alexei cu tema: „Анализ актуальных 

тенденций альтернативного туризма в мире их влияния на пути развития 

туризма в Молдове”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Berzan Sergiu. 

Principalul obiectiv al lucrări de față este de a analiza dezvoltarea turismului 

alternativ potențialul acestuia perspectivele de dezvoltare pe exemplul Franței, 

italiei, Rusiei și Romîniei. 
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     Teza de licenţă a studentului Западнюк Клементии cu tema: „Роль 

человеческих ресурсов в деятельности туристических фирм”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Berzan Sergiu. 

Научная новизна в результате исследования автор собрал и систематизировал 

большой объем разрозненной информации, что в последствии сможет 

облегчить дальнейшее изучение данной темы. 

Теоретическая значисость исследования заключается в обосновании тем. 

Изложенный материал и его анализ в будущем поможет исследователям 

осознать скрытый потенциал и особую роль человеческого капитала в сфере 

туризма. 

Практическая значимость раьботы состоит в возможности ее использования в 

процессе подготовки будущих специалистов для сферы туризма. 

Практическая часть исследования носит рекомендательный характер. 

      Teza de licenţă a studentului Antonov Vitalii  cu tema: „Specificul unei afaceri 

turuistice în mediul rural autohton”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie  Mîndrigan Vasile. 

Scopul propus în această lucrare a fost fundamentarea strategiilor de dezvoltare a 

turismului rural  prin valorificarea eficientă a resurselor disponibile și 

oportunităților existente, urmărîndu-se specificul dezvoltării unei afaceri în spațiul 

rural autohton. 

     Teza de licenţă a studentei Бердага Людмила cu tema: „Технологии 

организации туристической деятельности в России”.  

Conducător ştiinţific, lector univ. Berzan Sergiu. 

В данной работе рассмотрено влияние современных передовых зарубежных 

технологий на развитие туристической деятельности в России, в частности, в 

таких направлениях, как маркетинговое планирование рынка, повышения 

доходности в туризме, использование технологических инноваций, стратегии 

развития туристического бизнеса на базе новых технологий. 

     Teza de licenţă a studentei Есиненку Надежда cu tema: „Маркетинговые 

исследования туристического рынка”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie, Mîndrigan Vasile. 
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Лицензионная работа Есинеску Надежда по своему содержанию отвечает 

всем необходимым требованиям и является актуальной в связи с отсутствием 

научно-методической литературы, а также является вспомогательным 

материалом для туристических агенств. 

Использование современных методов исследования позволило получить 

достоверные данные, отражающие маркетинговые исследования 

потребителей туристического рынка ( на примере туристической агенстве 

«Holidăi Service». 

Теоретической основой для данной работы послужили, в основном, работы 

российских авторов. Это связано с тем, что рассматриваемым вопросом в 

Молдове занимаются сравнительно недавно и пока нет достаточно 

наработанной базы для рассматривания данной темы. 

Este necesar de menționat- doctorul în pedagogie, сonferențiarul Aftimiciuc Olga, 

сare a fost conducător științific la mulți student. Calitatea tezelor de licența este 

înaltă, iar studenții sunt bine instruiți. 

     Teza de licenţă a studentului Колтук П. cu tema: „Особенности технико-

тактической подготовки в Кикбоксинге на начальном этапе подготовки”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie, conferențiar univ.. Dercacenco I. 

В научной работе автор исследует проблему симметричного подхода в 

технико-тактической подготовке юных кикбоксеров. Приложенная автором 

методика подтвердила гипотезу исследования. 

Результаты исследования, выполненные автором позволили предложить 

возможное слияние и объединение версий кикбоксинга. А также к 

универсализации стилей техникщ-тактической подготовки данного вида 

спорта, которые могут быть использованы тренерами и руководителями 

профильных организаций кикбоксинга для привлечения детей и молодежи к 

занятиям этим популярным видом спорта. 

     Teza de licenţă a studentului Билецкий Роман cu tema: „Развитие 

физических качеств в программе кинетотерапии для обучения техники 

пересаживания у пациентов с травмой спинного мозга”.  
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Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie, Agapii E. 

Была предложена реабилитационная программа для обучения техники 

пересаживания у пациентов с травмой спинного мозга. 

Был предложен метод тестирования физических качеств при помощи 

функциональных тeстов: шкала Ривермид и функциональная оценочная 

шкала для больных с травмой спинного мозга (VFM). 

 

     Teza de licenţă a studentului Focșa Diana cu tema: „Aspectele ale 

marketingului strategic în dezvoltarea turismului”.  

Conducător ştiinţific dr.în economie, Lupașco Nicolae. 

Lucrarea prezentată reprezintă o încercare de a caracteriza strategiile de dezvoltare 

a turismului din Republica Moldova. Sunt descries strategie dezvoltării turismului 

în republica Moldova și anume: turismul și dezvoltarea strategic, turismul într-o 

viziune de marketing și potențialul touristic și strategiile de dezvoltare a ofertei 

turistice.  

      Teza de licenţă a studentului Olărescu Natalia-Amalia cu tema: 

„Particularitățile traseelor turistice în zona transfrontalieră”.  

Conducător ştiinţific lector univ., Onoi M. 

Teza dată reprezintă o descriere a mecanismul cooperării transfrontaliere cu 

Romînia și Ucraina, sub diferite forme, ce funcționează într-un mod relativ 

satisfăcător. Acest mecanism este realizat în cadrul euroregiunilor. La nivelul 

legislației lipsesc prevederi legale în Republica Moldova și Romînia (ca părți ale 

euroregiunilor) pentru procedurile acțiunilor directe întreprinse de autoritățile 

țărilor în interior pentru a promova interesele și pentru a interacționa cu partenerii 

din UE. 

     Teza de licenţă a studentului Seminov Sergiu  cu tema: „Investițiile externe și 

rolul acestora în dezvoltarea turismului autohton”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie Mîndrigan Vasile. 

Datorită volumului de informații bine structurate în acestă teză, aceasta poate 

devein suport teoretic pentru studenții facultăților de turism din Republica 
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Moldova, pentru profesorii care dețin în tematica unor teme precum: proiectele 

internaționale – noțiuni generale. 

     Teza de licenţă a studentului Верко Виктор cu tema: „Страхование 

туристов во время путешествий”.  

Conducător ştiinţific, lector univ., Onoi M. 

Учитывая специфику современного туристического рынка Молдовы, 

необходимо отметить, что страховой рынок очень оперативно реагирует на 

отмечающийся в последнее время рост спроса на страхование туристов, 

поэтому в данном секторе рынка даже возникает конкуренция по 

предоставлению туристических страховок, что говорит о положительных 

тенденциях развития как туризма, так и страхования. 

    Teza de licenţă a studentului Vîzdoagă Alexandru cu tema: „Particularitățile 

fenomenului ecoturistic și implicațiile acestuia în  conservarea resurselor 

turistice”.  

Conducător ştiinţific, dr.în pedagogie  Mîndrigan Vasile. 

Autorul menționează că practicarea ecoturismului reprezintă o posibilitate pentru 

desfășurarea atît a activităților turistice, cît și a celor economice într-un cadru 

nepoluat, cu priveliști  recomandante și nealterate și este la momentul de față o 

speranță de lumină pentru multe resurse turistice autohtone, care se află într-o stare 

deplorabilă. 

     Teza de licenţă a studentei Sîrbu Nadejda cu tema: „Rolul turismului în 

economia și societatea Republicii Moldova”.  

Conducător ştiinţific, lector univ., Grosu Maria. 

Elaborarea unei astfel de teze este o noutate pentru domeniul turistic din Republica 

Moldova prin faptul că foarte puțini din specialiștii noștri în domeniul turismului 

au acordat atenție asupra aspectelor sociale ale turismului autohton. 

În urma analizei acestei probleme s-au evidențiat mai multe aspecte economice și 

sociale ale turismului moldovenesc,precum: turismul social,turismul dezvoltării, 

politici de promovare a turismului social în Republica Moldova. 
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     Teza de licenţă a studentei Pădureț Tatiana cu tema: „Analiza turismului 

cultural din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă”.  

Conducător ştiinţific, lector univ., Grosu Maria. 

Lucrarea  are o importanță practică și cognitivă valoroasă. Datorită aspectelor 

teoretice  acesta poate deveni suport teoretic pentru studenții facultăților de turism 

din Republica Moldova; pentru profesorii care dețin discipline precum  turismul 

cultural. 

     Teza de licenţă a studentului Cociorva Dorincu tema: „Analiza unui program de 

organizare și comercializare a unui produs turistic tematic”.  

Conducător ştiinţific, lector univ., Onoi M. 

Autorul menționează că creînd o serie de produse turistice specific oferite la 

prețuri accesibile, asigurînd un bun raport calitate-preț și abordînd un marketing 

activ, „Moldova Tur”S.A. a reușit să pătrundă relativ rapid pe piața turistică și 

deține în prezent un important segment al cererii externe și interne. 

Strategia interprinderii este orientată spre elaborarea produselor turistice tematice 

care să satisfacă și cel mai neașteptat „capriciu” al clienților existenți și potențiali. 

   

Rezultatele susţinerii tezelor de licenţă 

Disciplina N s/gr N de stud. 

admişi la ex. 

de licenţă. 

În total 

au 

susț. 

Au susţinut examenele 

10 9 8 7 6 5 4 

 

 

 

Teza de licenţă 

1 21 18 15 3 - - - - - 

2 15 12 41 4 3 - - - - 

3 25 23 19 4 - - - - - 

4 16 14 9 5 - - - - - 

5 18 17 12 5 - - - -  

6 17 14 10 5 - - - - - 

7 22 18 10 2 6 - - - - 

Total 134 116 79 28 9  - - - 

 
 



33 

 

33 

 

Neajunsurile de bază în cunoştinţele absolvenţilor  

Analiza rezultatelor examenelor de licenţă a permis să facem unele 

recapitulări. Cu toate că în decursul perioadei de studii studenţii au căpătat 

cunoştinţe trainice la disciplinele speciale în răspunsurile absolvenţilor au fost şi 

unele lacune. 

 În primul rând se poate menţiona faptul de a argumenta rolul, scopul şi 

problemele culturii fizice recreative în societatea contemporana, principiile 

generale ale sistemului de educaţiei fizice recreative, caracteristica generală a 

sistemului de educaţie fizică recreativă: scop, obiective, mijloace, forme de 

organizare, diviziunile de bază ale sistemului şi orientările lor. O atenţie mare 

trebuie de acordat modului sănătos de viaţă, întrebările legate de metodologia 

antrenamentului, lucrului sportiv de masă, regulamentului de atestare a 

cadrelor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificării procesului de 

educaţie fizică în şcoală. De atenționat studenții la principiile de planificare, de 

apreciere a lucrului la cultura fizică recreativă, compartimentul teoretic al 

programei  de educaţie fizică recreativă. 

Lasă  de  dorit  „lexiconul" vorbirii,  e  săracă  rezerva terminologică. Unii 

absolvenţi greu îşi exprimă gândurile.  

        Absolvenţii, care au primit note bune  la teoria şi metodica educaţiei 

fizice în decursul anilor de studii confundă noţiunile transferului deprinderilor 

motrice, satisfăcător aplică în practică cunoştinţele obţinute la medicina sportivă, 

psihologie când merge vorba despre procesul de instruire şi educaţie. Ar fi de 

dorit ca studenţii să cunoască metodele de cercetare ş tiinţifică utilizate în  

U.S.E.F.S  şi lucrările ştiinţifice, metodico-didactice ale profesorilor de la Universitatea 

de  Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

Concluzii  şi  propuneri 
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Examenele de licenţă la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au 

demonstrat că  absolvenţii au obţinut cunoştinţe teoretice, practice, necesare pentru 

activitatea în domeniul culturii fizice. Nivelul cunoştinţelor corespunde 

cerinţelor specialiştilor cu studii superioare şi de licenţă.   

Pentru îmbunătăţirea de mai departe a pregătirii specialiştilor propunem: 

- Cadrelor pedagogice în timpul prelegerilor şi seminarelor să atragă atenţie 

asupra rolului culturii fizice  recreative în societatea contemporană. 

- În timpul practicii  de încredinţat mai mult lucrul de sinestătător 

studenţilor pentru ridicarea răspunderii personale de calitatea petrecerii  

activităţilor. 

- De susţinut metoda folosirii formelor netradiţionale de petrecere a  

lecţiilor. 

- De  atras atenţie asupra metodelor şi mijloacelor dezvoltării culturii fizice 

recreative în diferite grupe de vârstă. 

- De ridicat răspunderea catedrelor de profil pentru altoirea la studenţi a  

deprinderilor  activităţii ştiinţifice. 

- De stimulat activitatea în lucrul ştiinţific, prin  participarea la conferinţe.  

- Pe tot parcursul perioadei de studiu prin prizma cunoştinţelor  de 

sănătate la  disciplinele   speciale   şi  medico-biologice  să  fie  ridicat  

prestigiul   şi  rolul absolventului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport ca un propagandist a modului sănătos de viaţă. 

- De pregătit şi editat literatura didactică în limba de stat. 

- De analizat modulele sau disciplinele integrate propuse pentru examenele 

de licenţă. Disciplina fiziologia sportivă poate fi prezentată ca una din 

disciplinele de bază ale licenţei. 

 E necesar în permanenţă de a dezvolta la studenţi originalitatea gândirii şi 

spiritul de observaţie care nu pot fi înlocuite nici de puterea utilajului, nici 

metodele aplicate - ci numai şi numai de volumul cunoştinţelor. 
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Sarcina unei activităţi moderne de predare este nu de a transmite un sistem de 

cunoştinţe studentului ci de a transmite bazele şi metodele autoformării lui 

pentru o viaţă întreagă. În scopul formării unei gândiri ştiinţifice profunde, 

calităţilor de investigator a studenţilor în acumularea cunoştinţelor trainice se 

recomandă a-i include cât mai activ în procesul ştiinţific creativ pe cei mai talentaţi 

studenţi. 

A integra mai amplu activităţile înrudite ale catedrelor pentru a putea fi folosite 

mai complet şi raţional laboratoarele şi specialiştii-cercetători. 

În scopul familiarizării mai ample a studenţilor cu problemele ştiinţei, teoriei şi 

metodicii educaţiei fizice moderne si cu perspectivele de dezvoltare se cere de la 

profesorii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport de a pregăti materiale 

pentru editare, propogandă în domeniul ştiinţelor respective. 

Concluziile şi propunerea în organizarea examenelor de stat 

Rectoratul şi decanatele Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport au 

întreprins un lucru mare organizatoric, ceea ce a contribuit la petrecerea normală a  

examenelor de licenţă. Examenele de licenţă au fost susţinute strict după oral şi în 

corespundere cu regulamentul respectiv. La examene asista toată vremea prim-

prorector, doctorul habilitat - Viorel DRAGAN, Prorectorul pentru calitate, doctor  

conferențiar Petru DEMCENCO, Decanul Facultăţii Sergiu BUSUIOC, Secţia de 

studii în persoana Domnului Iurie CARP ţineau la control mersul examenelor de 

licenţă. 

Comisia de examinare asculta cu atenţie răspunsurile fiecărui absolvent, decizia 

despre nota generală la fiecare obiect se lua de tot colectivul Comisiei examenelor  

de licenţă. În timpul lucrului n-a fost nici o plângere sau nemulţumire. 

La examenele de licenţă  majoritatea studenţilor au manifestat cunoştinţe ample, 

răspunsuri corecte şi argumentate, capacităţi de abordare interdisciplinară a 

problemelor.  
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 În problema pregătirii şi susţinerii tezelor de licenţă menţionăm  ca neajuns – 

perfectarea lucrărilor, îndeosebi, perfectarea trimiterilor, a bibliografiei. Uneori 

prea superficială este partea introductivă a tezelor, concluziile prea voluminoase, 

încheierile prea succinte.   

 - utilizarea insuficientă a lucrărilor ştiinţifice ale autorilor autohtoni, chiar şi 

ale profesorilor Catedrelor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; 

- mobilizarea activităţii cadrelor didactice la etapa susţinerii prealabile; 

- în prezentarea tezei de licenţă să fie utilizate mijloacele tehnice moderne; 

- actualizarea temelor tezelor de licenţă în ceea ce priveşte dimensiunea 

aplicativă; 

- eliminarea greşelilor de stil şi de gramatică. 

Ar trebui mai judicios exploatate posibilităţile utilizării lucrului individual al 

studenţilor şi a tinerilor care pot fi cu succes pregătite independent de studenţi, 

antrenându-i astfel în permanenţă în calitate de subiecţi activi ai procesului 

instructiv. 

Neajunsurile, care predomină la elaborarea tezelor de licenţă constau în insuficienţa 

izvoarelor teoretice noi, datelor statistice. La fel este necesar de a mări exigenţa 

faţă de calitatea tezelor de licenţă.  

 

Propuneri: 

- Pentru sporirea calităţii atât teoretice cât şi aplicative a tezelor de licenţă 

se cere o colaborare mai fructuoasă cu Centrele Sportive, Bazele Turistice din 

Moldova; 

- Să se acorde mai multă atenţie regulilor de perfectare a tezelor de licenţă 

mai ales a introducerii, noutăţii ştiinţifice, perfectării listei bibliografice. La 

practica de licenţă să se lucreze asupra acestui moment. 

- Se cere o bază de date a tezelor de licenţă din ultimii 3-5 ani pentru a 

exclude posibilitatea de susţinere repetată  sau de dublare a unora din ele în baza 

datelor experimentale din tezele anilor precedenţi; 
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- Să se acorde mai multă atenţie culturii scrisului, atât în răspunsurile de la 

examene cât mai ales la tezele de licenţă; 

- Să fie  invitaţi şi să fie prezenţi la susţinerea tezelor de licenţă 

conducătorii ştiinţifici; 

- Realizarea tezelor de licenţă cere o mai serioasă atitudine la discuţia şi 

susţinerea lor preliminară la catedră; 

- Este necesar un ghid metodic cu cerinţele concrete faţă de perfectarea 

tezelor de licenţă şi de master la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport.  Aceasta ar  unifica procesul de perfectare a tezelor de licenţă şi de 

master. 

 

Recomandări: 

Examenul de licenţă este o mărturie a activităţii prevăzute în curriculumul 

specialităţii, care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică, 

de aprofundare într-un anumit domeniu al specialităţii în scopul realizării unui 

studiu consecutiv şi finit al unei probleme actuale şi importante pentru formarea 

profesională a studentului. 

Nivelul cunoştinţelor corespunde cerinţelor specialiştilor cu studii superioare şi de 

licenţă. Pentru îmbunătăţirea de mai departe a pregătirii specialistilor propunem: 

1. Să reflecte problemele de cel mai mare interes teoretic şi practic din 

domeniul de cercetare, fiind de o actualitate deosebită şi de o importanţă 

majoră pentru ştiinţă şi viaţa cotidiană; 

2. Să-i solicite studentului valorificarea cunoştinţelor acumulate şi posibilitatea 

de a realiza aplicarea lor practică, de a-şi aduce contribuţia personală la 

soluţionarea aspectelor practice derivate din temă; 

3. Să fie asigurat de condiţii care ar facilita cercetarea, investigaţia cadrului 

teoretic al cercetării, realizarea cercetărilor de teren, practică, elaborarea 

ipotezelor, recomandările şi propunerile personale; 
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4. De atras atenţie metodelor, ce vizează o problemă cu semnificaţie 

psihologică socială, urmînd să răspundă la anumite „comenzi sociale”. 

Cadrelor pedagogice – de a pregăti studenţi capabili de a se integra în 

societate în baza respectului valorilor general umane şi ale principiilor 

democratice; 

5. Examenul de Stat reprezintă evaluarea finală a programului de studii realizat 

într-un anumit domeniu de formare profesională/specialitate; 

6.  Prin probele examenului de stat se evaluează nivelul de realizare a 

finalităţilor de studii, precum şi competenţelor generice şi specifice dobîndite 

de către absolvenţi pe parcursul studiilor. Examenele de Stat au avut scop 

dezvoltarea la studenţii licenţiaţi a capacităţilor de cercetător cu orientare 

spre masterat a cercetării şi selectării altor normative, inclusiv naţionale şi 

internaţionale, a  literaturii ştiinţifice din domeniul dat. 

7. Atmosfera de confruntare între membrii comisiei şi pretendent trebuie să fie 

productivă, să urmărească evidenţierea capacităţii acestuia de specialist bine 

înzestrat cu cunoştinţe, calitativ formate, deprinderi profesionale în a 

înţelege, compara, aprecia şi soluţiona probleme din domeniu. 

 

Concluzii generale 
 

Procesul de instruire la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport se realizează 

conform standartelor internaționale și constă în promovarea programelor 

educaționale și de cercetare racardare la standarde europene în domeniile culturii 

fizice metodologiei Educației Fizice recreative corelate cu cerințele pieții muncii din 

Republica Moldova. Un rol important revine implementării prevederilor 

documentelor  de constituire a procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe 

calitatea studiilor, dezvoltarea cercetărilor științifice, colaborării cu  centrele sportive. 

Centrele și Locale  și Perfecționare continuă a Monagementului educațional – 

universitar. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport activează în baza a trei 

dimensiuni. 
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1. Dimensiunea Formativă – Pregătirea specialiștilor de performanță 

în domeniile  care ar contribui la promovarea și dezvoltarea valorilor 

general-umane. Oferta academică este elaborată în conformitate cu 

standardele didactice și de cercetare promovate în cadrul unei instituții de 

învățămînt superior. Curriculile disciplinare sunt create cu scopul de a 

dezvolta cunoștințele și competențele necesare unui tânăr specialist. 

Finalitatea studiilor presupune posibilitatea de încadrare cu succes în 

câmpul muncii; 

2. Dimensiunea Științifică – valorificarea potențialului științific pe care-l 

reprezintă cadrele didactice ale Universității precum și implicarea 

studenților și masteranzilor în activitatea științifică prin organizarea 

manifestărilor științifice (seminare, conferințe, proiecte); 

3. Dimensiunea Culturală – promovarea valorilor general-umane și 

modelarea unei culturi instituționale care ar încuraja buna desfășurare a 

vieții academice. 

Planurile de învățămînt, programele analitice și curriculile au fost elaborate în 

conformitate  cu practica mondială și europeană. 

Programul de studii la Universitate este constituit din trei cicluri – licență, masterat 

și doctorat – pentru domenii de real interes pentru economia națională. Cursuri 

interactive, seminare atractive, cercuri științifice pentru studenții motivați, 

programe de practică, conferințe științifice, mese rotunde, cu invitați din diferite 

domenii, toate reprezintă doar o scurtă descriere a activității colectivului 

universitar.. 

Prin structura și programele sale, Universitatea asigură un mediu academic adecvat 

pentru pregătirea didactică, precum și pentru o viitoare carieră științifică. 

Universitatea, pregătește specialiști de înaltă calificare, apți de a activa în 

domeniile: științific, cultural, pedagogic precum și în alte domenii ale economiei 

naționale, promovează profesionalismul, libertatea cugetării, responsabilitatea 
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socială și spiritul de creație. Universitatea este deschisă pentru toți acei care 

împărtășesc aceste opțiuni, salutând și sprijinind inițiativele studenților și ale 

profesorilor. 

Universitatea și desfășoară activitatea didactico- formativă ,cea științifică și 

asigurarea și promovarea unor  conștiințe termeinice și necesare  unui tînăr specialist 

și propune realizarea activității didactice și de cercetare  pe baza valorilor consacrate 

și a cerințelor societății în condițiile promovării calități și eficienței prin 

implementarea sistemului de credite transferabile și prin elaborarea standardelor de 

formare profesională. Cadrele didactice ale Universității  au pregătit generații de 

tineri specialiști în domeniul Educației Fizice. 

Una din prioritățile  universitătii constă în implicarea studenților în activitatea de 

cercetare. În cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii și 

opționale care permit studenților să fie  antrenați în cercetările științifice. 

Universitatea de Stat de Educație Fizică  și Sport  are un corp didactic, cât și științific 

implicat, alături de studenți, masteranzi și doctoranzi în programe internaționale de 

cercetare.Buna desfășurare a procesului de instruire este asigurată de profesori cu o 

bogată  experiență didactico-științifică în domeniu, dar și de tineri specialiști, care s-

au afirmat deja  temeinic în domeniul educațional și de cercetare.  Colaboratorii 

universitari sunt încadrați în procesul didactic , participă la diferite conferințe  

republoicane și internaționale, sunt autori a multor manuale, monografii și articole 

științțiifice , sunt conducători și consultanți științifici a tezelor de doctor și doctori 

habilitați, teze de licență și de masterat. 

Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport menține relații de partneriat  cu 

instituții de învățămînt superior și de cercetare din diferite țări (Romînia, Franța, 

Germania, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, Bulgaria, Turcia, SUA, Italia,Polonia). 

În acest context participă la proiecte internaționale de cercetare și educație, programe 

de mobilități pentru studenți, masteranzi, fiind deschiși pentru noi inițiative de 

cooperare națională și internațională. Universitatea menține numeroase relații 
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internaționale ceea ce face posibilă o mobilitate academică intensă a studenților, 

masteranzilor, doctoranzilor și a profesorilor. 

Relațiile cu partenerii atât din țara cât și de peste hotare – constituie un suport durabil 

pentru implementarea metodelor performante de predare și promovare a principiilor 

sportive. 

Procesul de instruire se realizează în aule, sali și laboratoare specializate de invidiat. 

În predare sunt implicați specialiști calificați – doctori habilitați și doctori în științe. 

Absolvenții au posibilitatea să se încadreze în diferite domenii ale economiei 

naționale -in subdiviziunile Ministerului Sănătății , instituții de învățămînt, dar și în 

calitate de profesori în instituțiile de învățămînt  preuniversitar și universitar. Ei 

activează astăzi  în diverse structuri de stat și private din țară, cât și peste hotare.  

Drept dovezi ale acestui fapt sunt noile generații de studenți, discipoli ai 

absolvenților  cărora li s-a transmis dragostea pentru cultura fizică, pentru 

îmbogățirea spirituală a personalității. 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei Nr.7 al Examenelor 
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