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Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată 

a constat în abordarea interpretativă a competențelor de cercetare managerială a viitorilor antrenori-manageri 

prin dobândirea de aptitudini individuale și de dezvoltare a abilităților și cunoștințelor de specialitate 

acumulate în cadrul cursului „Cercetarea managerială în educația fizică și sport”, fapt care a contribuit la 

eficientizarea procesului respectiv și a racordării acestuia la cerințele europene în domeniu. 

2. Conţinutul de bază al tezei 
În cadrul prezentei abordări au fost efectuate generalizările teoretico-analitice ce ţin de determinarea 

componentelor structurale de bază ale competenţei de cercetare managerială a antrenorului-manager. În baza 

sondajului sociopedagogic au fost stabilite grupele principale de dificultăţi care se întîlnesc în activităţile de 

cercetare managerială, în cadrul disciplinei universitare „Metodologia cercetării manageriale”. Aplicarea 

proiectărilor analitico-pedagogice şi a sintetizărilor teoretice a contribuit la elaborarea criteriilor obiective de 

evaluare a nivelului de posedare a competenţelor de cercetare, precum şi de formare/dezvoltare a acestora cu 

scop determinat şi orientativ la studenţii masteranzi în cadrul conţinutului adecvat al elaborărilor 

metodologice ale cursului „Cercetarea managerială în educația fizică și sport”, care a fost introdus în 

procesul instructiv la Facultatea Pedagogie a USEFS şi în condiţiile practicii manageriale cu studenţii 

masteranzi ai anului I de studii. 

3. Principalele rezultate obţinute 

În rezultatul cercetărilor realizate, a fost elaborat şi argumentat experimental cursul „Cercetarea managerială 

în educaţie fizică şi sport”, care poate fi aplicat în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor masteranzi de la 

facultăţile de educaţie fizică şi sport şi constă în posibilitatea utilizării metodologiei centrate pe dezvoltarea 

competențelor de cercetare managerială a antrenorilor- manageri şi aplicarea acestora în practică. Rezultatele 

obținute vin să completeze datele teoretice și practice din domeniul activității de cercetare, în vederea 

formării unui specialist în domeniu creativ, inovator, deschis spre o dezvoltare profesională continuă. 


