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        Susţinerea examenelor şi a tezelor de licenţă la specialităţile Educaţie Fizică 

şi Sport şi Securitate Civilă şi Ordine Publică la  Facultatea Învăţămînt cu 

Frecvenţă Redusă s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a Examenelor de licenţă în instituţiile de învăţămînt superior 

universitar, aprobat la şedinţa Consiliului Ministerului Învăţămîntului nr.24.4.1 din 

19 martie 1996 şi Ordinul Ministerului Educaţiei nr.391 din 21 mai 2015 „Cu 

privire la organizarea Examenului de Licenţă la Universitatea de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport”. 

        Prin Ordinul Rectorului USEFS nr.22 f/f din 21.04.2016 au fost admişi către 

susţinerea examenului de licenţă – 123 studenţi (cu instruire în limbile română şi 

rusă), care au îndeplinit planul de studii şi au elaborat tezele de licenţă şi le-au 

susţinut în prealabil la catedrele de specialitate. 

        Astfel, în perioada 23 mai-13 iunie 2016, Comisia nr.6 pentru examenul de 

licenţă la Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă a organizat desfăşurarea 

examenului de licenţă potrivit cadrului legal de rigoare, supunînd examinării 120 

studenţi.  

        Comisiei de Examinare i s-au prezentat la timp următoarele acte: 

1. Informaţia despre însuşirea de către studenţi a planului de studii şi notele 

obţinute la toate disciplinele studiate. 

2. Seturile de bilete,  în 3 exemplare, au fost prezentate pentru studenţii cu 

instruire în limba română şi rusă. 

3. Subiectele din seturile de bilete au fost formulate conform nivelelor de 

evaluare: evaluare, aplicare, integrare (model de bilete se anexează la 

raport); 

4. Tezele de licenţă cu avizul conducătorului ştiinţific şi extrasele din 

procesele-verbale ale şedinţelor catedrelor cu recomandarea spre susţinere în 

cadrul Comisiei de Examinare de Stat. 
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Comisia de examinare la Examenele de Licenţă nr.6 a activat în următoarea 

componenţă: 

1. Preşedinte – Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor 

universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

3. Secretarul comisiei – Gîdei Mariana – lector superior, prodecat facultatea 

ÎFR. 

Disciplina: Teoria şi Dreptul Pazei, Protecţiei şi Securităţii 

Membrii Comisiei: 

1. Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

Examinator: 

1. Cernomoreţ Sergiu – doctor în drept, lector universitar; 

2. Pîrlii Ina – lector universitar, drd; 

3. Malai Lucia – lector universitar. 

 

Disciplina: Sistemul Organelor Securităţii Civile şi Ordinii Publice 

Membrii Comisiei: 

1. Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

Examinatori: 

3. Pareniuc Alexandru – doctor în drept, profesor universitar; 

4. Antoşciuc-Burciu Irina – lector universitar, drd; 

5. Malai Lucia – lector universitar. 
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Fiziologia, Ergofiziologia, Psihologia generală 

Membrii Comisiei: 

1. Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

Examinator: 

3. Goncearuc Svetlana – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice, examinator  (grupele cu 

instruire în lima română şi rusă), 

4. Ţîgănaş Odetta – doctor în biologie, conferenţiar universitar, examinator 

(grupele cu instruire în limba română şi rusă). 

 

Bazele Metodologice ale Antrenamentului Sportiv 

Membrii Comisiei: 

1. Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

Examinatori: 

1. Danail Sergiu – doctor în pedagogie, profesor universitar; 

2. Polevaia –Secăreanu Angela  - doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar; 

3. Tabîrţă Vasile – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; 

4. Stepanov Vasile – doctor în pedagogie, lector universitar; 

5. Sîrghi Sergiu – lector universitar, drd; 

6. Rîşneac Boris – doctor în pedagogie, profesor universitar; 

7. Jurat Valeriu – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; 

8. Povestca Lazari – doctor în pedagogie, profesor universitar. 
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Componenţa Comisiei pentru susţinerea Tezei de Licenţă: 

1. Racu Aurelia – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 

2. Vicepreşedinte – Manolachi Victor – doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, prodecan facultatea PPS; 

3. Goraşcenco Alexandru – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar; 

4. Sîrghi Sergiu – doctor în pedagogie, lector universitar; 

5. Cernomoreţ Sergiu – doctor în drept, lector universitar. 

 

I. Specialitatea Securitate Civilă şi Ordine Publică 

        Rezultatele Examenelor de Licenţă la „Teoria şi Dreptul Pazei, 

Protecţiei şi Securităţii”. 

        Biletele la cursul  au fost alcătuite de către colaboratorii catedrelor Drept şi 

Protecţie, Pază şi Securitate în conformitate cu Regulamentul Ministerului 

Educaţiei din Republica Moldova şi include 3 subiecte. 

        În termenele corespunzătoare, profesorii catedrelor au elaborat subiectele şi 

testele pentru examene, a fost definitivată lista studenţilor, fişele cu indicarea notei 

medii, au fost organizate lecţii de sinteză la toate disciplinele incluse în cadrul 

examenelor de licenţă. Totodată, a fost asigurată o conlucrare permanentă dintre 

licenţiaţi şi conducătorii ştiinţifici ai tezelor de licenţă, în perspectiva asigurării 

nivelului corespunzător de realizare a tezelor.  

         Studenţii au demonstrat un nivel înalt de cunoştinţe la cursul Teoria şi 

Dreptul Pazei, Protecţiei şi Securităţii. 

         În expunerea materialului au stabilit o legătură logică între educaţia fizică şi 

sport şi disciplinele de profil. Important este că ei au formulat răspunsuri ample, 

complexe, în limita cerinţelor contemporane, demonstrînd capacitatea de a 

confirma cunoştinţele teoretice cu exemplele din practica de specialitate. Studenţii 

absolvenţi au demonstrat, că, în general, au însuşit programa de studii şi posedă un 

orizont înalt de cunoştinţe, sunt capabili să argumenteze materialul ştiinţific expus 

cu propriile convingeri şi mici experienţe obţinute în decursul practicii de licenţă. 
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       Răspunsuri complete şi argumentate la Examenul de Licenţă „Teoria şi 

Dreptul Pazei, Protecţiei şi Securităţii ” au demonstrat  96,4%    dintre studenţii 

examinaţi.                            

        De către membrii comisiei de examinare au fost menţionaţi absolvenţii care 

au dat dovadă de cunoştinţe multilaterale realizînd o simbioză, între teorie şi 

practică fiind notaţi cu nota „10” – 11% şi cu nota „9” – 48%. 

         30% din studenţii examinaţi au dat dovadă de cunoştinţe în materie, 

demonstrînd aplicabilitatea teoriilor şi paradigmelor tradiţionale şi postmoderne în 

domeniul respectiv, dar înregistrînd carenţe în exprimarea logică a materiei de 

studiu şi unele lacune în ceea ce priveşte nivelul de integrare interdesciplinară şi au 

fost notaţi cu note de „8”. 

      Generalizînd răspunsurile la Examenul de Licenţă „Teoria şi Dreptul Pazei, 

Protecţiei şi Securităţii”, putem menţiona o pregătire bună şi foarte bună a 

studenţilor. Totodată, la careva întrebări din bilete studenţii au întîlnit şi dificultăţi 

în expunere. 

Distribuirea notelor la examenul de Licenţă 

„Teoria şi Dreptul Pazei, Protecţiei şi Securităţii” 

Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

examenul 

(total 

 27 st.) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 11% 48% 30% 11% - - - 

  Nu s-au prezentat - 1 studenţi 

  Media reuşitei pe obiect  96,4 % 
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        Rezultatele Examenelor de licenţă la  

        Biletele la cursul „Sistemul Organelor Securităţii Civile şi Ordinii Publice ” 

au fost alcătuite de către colaboratorii catedrelor Drept şi Protecţie Pază şi 

Securitate în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei din Republica 

Moldova şi includ 3 subiecte.  

        Majoritatea studenţilor manifestă abilitatea aplicării cunoştinţelor teoretice şi 

practice, prin aplicarea diverselor metode şi tehnici specifice pentru activitate. 

Aplicarea acestor metode atestă caracterul interdisciplinar al cunoştinţelor din 

domeniul educaţiei fizice, psihologiei generale, psihologiei educaţiei fizice, 

pedagogiei, protecţiei, pazei şi securităţii cu care sunt înzestraţi studenţii.        

Răspunsuri complete şi argumentate la Examenul de Licenţă „Sistemul Organelor 

Securităţii Civile şi Ordinii Publice” au demonstrat  95 % dintre studenţii 

absolvenţi.  

        De către membrii comisiei de examinare au fost menţionaţi 15 % dintre 

absolvenţi, care au dat dovadă de cunoştinţe multilaterale realizînd o simbioză între 

teorie şi practică fiind notaţi cu nota „10” şi 59% -  cu nota „9”. 

        Pe cînd 26% dintre studenţi prezentînd cunoştinţe fundamentale, dar 

manifestînd carenţe vizibile în expunerea logico-consecutivă a materiei studiate, 

fiind notaţi cu nota „8” şi „7”. 

        Dacă în perioada oferită pentru ptregătire către examenele de stat, ar fi 

manifestat responsabilitate, concentrîndu-se asupra subiectelor, concretizînd la 

fiecare subiect noţiunile şi teoriile fundamentale, ţinînd cont de cercetările 

contemporane, atunci rezultatele ar fi fost altele.  

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

şi Metodica Educaţiei Fizice”, cunosc programe, sunt în stare să aplice teoria în 

practică, să ilustreze şi argumenteze materialul cu exemple, material didactic. 
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Distribuirea notelor la examenul de Licenţă 

„Sistemul Organelor Securităţii Civile şi Ordinii Publice ” 

Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

examenul 

(total 

 27 st.) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 15% 59% 19% 7% - - - 

  Nu s-au prezentat – 1 studenţi 

  Media reuşitei pe obiect  96,4 % 

 

        Rezultatele Examenelor de Licenţă la Fiziologia, Ergofiziologia, 

Psihologia generală 

        Biletele la cursul „Fiziologia, Ergofiziologia, Psihologia generală” au fost 

elaborate de către colaboratorii catedrei „Ştiinţe Psihopedagogice şi 

Socioumanistice” şi Catedra „Medicină Sportivă”, în conformitate cu 

Regulamentul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi includ cîte 3 

subiecte. 

       Primul subiect cuprinde Fiziologia, al doilea subiect se referă la 

Ergofiziologie şi subiectul trei se referă la disciplina Psihologia generală. 

       Profesorii catedrelor au elaborat subiectele şi testele pentru examene în 

termenii stabiliţi de către Regulament, a fost definitivată lista studenţilor, fişele cu 

indicarea notei medii, au fost organizate lecţii de sinteză la toate disciplinele 

incluse în cadrul examenelor de licenţă. 

      Analizînd răspunsurile studenţilor menţionăm că ei au demonstrat capacitatea 

de a folosi metodele pedagogice, conceptele psihologiei generale şi datele 
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fiziologice în practica psihopedagogică cu scopul de a familiariza studenţii şi 

oamenii maturi cu activitatea educaţiei fizice şi sportului. 

        Absolvenţii cunosc conceptele fundamentale ale ergofiziologie, psihologiei 

generale şi fiziologiei, sunt familiarizaţi cu metodologia psihopedagogică, dispun 

de capacitatea analizei fenomenelor fiziologicedin organismul uman şi sunt 

capabili să compare fiziologia cu alte discipline ai ciclului metodico-biologic. 

Viitorii specialiştiîn domeniul psihopedagogiei sunt în stare să argumenteze 

răspunsurile prin îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu realizările din sfera 

psihopedagogiei sportive.  

       Răspunsuri complete şi argumentatela Examenul de Licenţă „Fiziologia, 

Ergofiziologia, Psihologia generală au demonstrat 98 % dintre studenţii 

absolvenţi. 

15 % din studenţii examinaţi au dat dovadă de cunoştinţe în materie, demonstrînd 

aplicabilitatea teoriilor şi paradigmelor tradiţionale şi postmoderne în domeniul 

respectiv dar înregitrînd carenţe în exprimarea logică a materiei de studiu şi unele 

lacune în aceea ce priveşte nivelul de integrare interdisciplinară, fiind apreciaţi cu 

nota „10”.  

        E de menţionat că  84% dintre absolvenţii examinaţi sunt în stare să-şi 

argumenteze opiniile, părerile proprii, posedă capacităţii de a identifica situaţia 

problemă necesară soluţionării, de a evalua diverse concepţii ale specialiştilor din 

domeniul dat. Din lucrările şi răspunsurile absolvenţilor se poate concluziona că ei 

manifestă o poziţie civică onestă şi bine definită fiind notaţi cu note de „8” şi „9”.  

         

Distribuirea notelor la examenul de Licenţă 

„Fiziologia, Ergofiziologia, Psihologia generală” 

Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

 

 

 

14 

 

 

 

41 

 

 

 

37 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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examenul 

(total 

 93 st.) 

 

 15% 44% 40% 1% - - - 

  Nu s-au prezentat - 2 studenţi 

  Media reuşitei pe obiect   98% 

 

Rezultatele examenelor de licenţă la  

Bazele Metodologice ale Antrenamentului Sportiv 

 

        Biletele la cursul “ Bazele Metodologice ale Antrenamentului Sportiv”  au 

fost alcătuite de către  colaboratorii  catedrei pe baza programei şi regulamentului 

Ministerului Educaţiei din Moldova. 

        Examenul de licenţă la Bazele Metodologice ale Antrenamentului Sportiv , 

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. 

        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, 
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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. 

        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 obţine 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. 

Rezultatele examenelor de licenţă la Bazele Metodologice ale Antrenamentului 

Sportiv  
 

Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

examenul 

(total 

 93 st.) 

 

 

 

23 

 

 

 

41 

 

 

 

28 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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 25% 44% 30% 1% - - - 

  Nu s-au prezentat - 2 studenţi 

  Media reuşitei pe obiect   98% 

 
                                       Rezultatele susţinerea tezelor de licenţă 

        Tezele de licenţă au fost susţinute în perioada de 06-12 iunie 2016 de către 

120 studenţi.  

        Toţi studenţii licenţiaţi au prezentat tezele de licenţă cu o săptămînă înainte de 

susţinere în decanatul Facultăţii Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă şi membrii 

Comisiei de Examinare au avut posibilitatea de a le analiza. Tezele de licenţă au 

fost însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi de extrasele din procesele verbale 

a şedinţelor catedrelor desprerecomandarea lor pentru susţinere în cadrul Comisiei 

de Examen de Licenţă. 

        Tematica tezelor de licenţă ale absolvenţilor  este actuală, fiind axată pe 

problemele stringente ale educaţiei fizice şi sportului din Republica Moldova. 

Absolvenţii abordează problemele actuale: cercetarea psihomotricităţii la copii cu 

tulburări disgrafice în perioada şcolară mică, învăţămîntul centrat pe elev, 

organizarea măsurilor turistice în şcoală, premisele psihologice ale autoeducaţiei în 

activitatea sportivă, metodologia formării ţinutei corecte la elevii claselor primare 

în cadrul activităţilor de educaţie fizică. 

        Tezele de licenţă sunt realizate calitativ din punct de vedere tehnic, ele fiind 

culese la computer şi copertate. Conţinutul tezelor atestă actualitatea şi obiectivele 

propuse. Probleme abordate în teze corespund cerinţelor cercetării ştiinţifice şi 

necesităţilor de aplicare în diverse domenii ale didacticii sportive. 
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       Tezele de licenţă au fost perfectate la nivelul cerinţelor înaintate de 

Regulamentele în vigoare. S-a ţinut cont de actualitatea, baza teoretico-

metodologică, gradul de investigare, metodele şi tehnicile de cercetare, precum şi 

de problematica cercetată. Merită a fi menţionată calitatea înaltă a prezentării 

tezelor în Power-Point, ceea ce denotă şi abilităţile posedării computerului, tehnicii 

performante. 

        Lucrările au fost însoţite de avizele conducătorilor ştiinţifici, calitatea cărora 

este corespunzătoare rigorilor contemporane.  

        Comisia menţionează aspectul ştiinţific, logic şi coerent al cunoştinţelor 

demonstrate de majoritatea absolvenţilor. 

 

Rezultatele susţinerii tezei de licenţă, specialitatea „Educaţie Fizică şi Sport” 

 
Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

examenul 

(total 

 93 st.) 

 

 

 

39 

 

 

 

45 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 42% 48% 10% - - - - 

Nu s-au prezentat - 2 studenţi 

 Media reuşitei pe obiect   98% 
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Rezultatele susţinerii tezei de licenţă, specialitatea „Securitate Civilă şi Ordine 

publică” 

 
Notele 10 9 8 7 6 5 Neg. 

Nr. 

studenţilor 

   care au 

susţinut 

examenul 

(total 

 27 st.) 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 37% 37% 26% - - - - 

Nu s-au prezentat - 1 studenţi 

 Media reuşitei pe obiect   96,4% 

 
                                                       Concluzii  şi  propuneri 
 
        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: 

- În timpul practicii  de încredinţat mai mult lucrul individual 

studenţilor pentru ridicarea răspunderii personale de calitatea petrecerii  

activităţilor. 

- De susţinut metoda folosirii formelor netradiţionale de petrecere a  

lecţiilor. 

- 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  
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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 utilajulu i, nici 

metodele aplicate - ci numai şi numai de volumul cunoştinţelor. 

        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. 

Propuneri: 

- 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; 

- Să se acorde mai multă atenţie culturii scrisului, atât în răspunsurile de la 

examene cât mai ales la tezele de licenţă; 
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- 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; 

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; 
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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 internaţionale şi constă în promovarea programelor 

educaţionale şi de cercetare racardare la standarde europene în domeniile culturii 

fizice metodologiei Educaţiei Fizice recreative corelate cu cerinţele pieţii 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 ştiinţifice, colaborării cu  centrele sportive. 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport activează în baza a trei dimensiuni. 

1. Dimensiunea Formativă – Pregătirea specialiştilor de performanţă în 

domeniile  care ar contribui la promovarea şi dezvoltarea valorilor general-

umane. Oferta academică este elaborată în conformitate cu standardele 

didactice şi de cercetare promovate în cadrul unei instituţii de învăţămînt 

superior. Curriculile disciplinare sunt create cu scopul de a dezvolta 

cunoştinţele şi competenţele necesare unui tânăr specialist. Finalitatea 

studiilor presupune posibilitatea de încadrare cu succes în câmpul muncii; 
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2. Dimensiunea Ştiinţifică – 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 

socială și spiritul de creație. Universitatea este deschisă pentru toți acei care 

împărtășesc aceste opțiuni, salutând și sprijinind inițiativele studenților și ale 

profesorilor. 

        Universitatea îşii 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 
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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 

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. 
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        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. 
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