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           “Aprob”                             A fost aprobat la şedinţa Consiliului                             A fost aprobat la şedinţa catedrei   

 Prorectorul pentru activitatea               Facultăţii Kinetoterapie  “___” ___ 2010                      de Gimnastică “___” _____  2010 

ştiinţifică şi sportivă al USEFS                     Decanul Faluctăţii                                                            Şeful catedrei  

M.Bîrgău, dr.hab., prof.univ                         S.Racu, dr., conf.univ.                                                     V.Buftea, dr., conf. univ. 

 

PLANUL   

         activităţii ştiinţifico-metodice  a profesorilor Catedrei de Gimnastică, studenţi, masteranzi şi doctoranzi pentru anul 2011   

 

Nr. 

d/o 

Direcţiile principale de cercetare 

ştiinţifică 

Denumirea temei 

 

Obiectivele activităţii de 

cercetare ştiinţifică 

 

Conţinutul preconizate 

de cercetare ştiinţifică 

 

Rezultate 

preconizate ale 

cercetării 

ştiinţifice 

Responsabili 

 

1. 

 

 

 

 

 

Bazele teoretico-metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul culturii 

fizice şi sportului 
 

PROIECTUL CATEDREI 

„Strategii în dezvoltarea 

competenţelor profesionale a 

studenţilor în contextul standardelor 

educaţionale ale învăţămîntului 

superior european de cultură fizică 

şi sport”. 

   E.FILIPENCO  
doctor,  prof. 

universitar  

2. Bazele teoretico-metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul culturii 

fizice şi sportului. 
 

Inovarea structurii şi conţinutului 

 

 

 

 

 

1.Evaluarea curriculumului 

    

 

 

 

 

- Evaluarea conţinutului 

 

 

 

 

 

Curriculum 

T.Grimalschi 

V.Jurat 

E.Filipenco 

 

/Grimalschi T./ 
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didactic al disciplinei: „didactica 

gimnasticii” în baza modernizării 

standardelor educaţionale pentru 

învăţămîntul superior de cultură 

fizică şi sport. 

universitar de gimnastică. 

2.Elaborarea structurii moderne 

şi a conţinutului educaţional 

modernizat la disciplina 

„Didactica gimnasticii I” şi 

„Didactica gimnasticii II” . 

3.Elaborarea şi argumentarea 

subcompetenţelor cognitive, 

psihomotorice  şi atitudinale. 

4.Stabilirea structurii şi 

tehnologiei de planificare a 

conţinuturilor didactice pe 

semestru şi lecţii. 

curriculumului 

universitar şi 

recomandări pentru 

modernizare. 

- Elaborarea structurii şi 

conţinutului curricular 

modernizat în baza 

standardelor de 

competenţe. 

- Stabilirea şi 

argumentarea 

standardelor de instruire 

şi sistemei de planificare 

didactică. 

modernizat 

Planificarea 

semestrială 

Teze de referate 

Articole 

3. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar. 

 

„Argumentarea experimentală a 

procedeelor de formare a 

competenţelor cognitive în cadrul 

disciplinei „Didactica Gimnasticii 

I”.   

 

 

 

 

 

1.Studiul analitic al literaturii 

ştiinţifico-metodic  de specialitate. 

2.Aprecierea nivelului de 

pregătire profesional-pedagogică a 

studenţilor, facultăţii  pedagogice 

în contextul conţinuturilor 

cognitive ca factor de formare a 

competenţelor. 

3.Argumentarea experimentală a 

eficienţei aplicării subcompetenţelor 

în pregătirea profesională a 

studenţilor la disciplina „Didactica 

gimnasticii I”. 

 

 

 

 

 

Studierea programelor de 

învăţămînt,  a opiniilor 

specialiştilor în problema 

formării competenţelor la 

studenţi. 

Examinarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor studenţilor 

privind asigurarea calităţii 

pregătirii profesionale. 

Desfăşurarea 

experimentului pedagogic 

în contextul formării 

competenţelor profesionale 

la disciplina „Didactica 

gimnasticii I”. 

 

 

 

 

Teze de referate 

Articole 

Materiale 

didactice. 

Recomandări 

metodice. 

V.Buftea 

N.Tomşa 

E.Filipenco 

 

 
/V.BUFTEA/ 
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4. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar. 

 Formarea competenţelor prin 

strategii didactice în sistemul 

pregătirii psihomotrice la aparatele 

de gimnastică în baza instruirii 

conţinuturilor modernizate la 

disciplina: „Didactica Gimnasticii 

I”  

 

 

 

 

1.Acumularea informaţiilor 

bibliografice privind sistemul de 

pregătire profesională pedagogică 

în contextul formării competenţelor 

psihomotorice. 

2.Aprecierea nivelului iniţial de 

pregătire a studenţilor în aspect 

psihomotor. 

3.Elaborarea criteriilor 

privind aplicarea competenţelor 

psihomotorice în cadrul 

procesului instructiv-educativ la 

disciplina „Didactica 

gimnasticii I”. 

4.Argumentarea 

experimentală a eficacităţii 

aplicării strategiilor didactice 

contemporane în formarea 

competenţelor psihomotorice la 

studenţii în cadrul disciplinei 

„Didactica gimnasticii  I”. 

  

 

 

 
- Studierea literaturii a 

documentelor de 

planificare, opinia 

specialiştilor în problema 

competenţelor 

psihomotrice. 

- Elaborarea criteriilor 

privind tehnologia  aplicării 

competenţelor 

psihomotrice. 

   - Organizarea şi 

desfăşurarea 

experimentului 

pedagogic privind 

eficienţa aplicării 

competenţelor 

psihomotorice în 

pregătirea cadrelor 

didactice.   

 

 

 

 

Articole 

Materialele 

didactice 

Recomandări 

metodice 

V.Jurat 

A.Boiachin 

Gh.Cerescu 
T.Grimalschi 

/Cond. 

Jurat V. 

5. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Modernizarea curricumului 

disciplinar la disciplinele t.t.p.f.f şi 

fitness forţă II. 

 

 

 

 

1.Studierea conţinutului sistemei 

lecţiilor de fitness. 

2.Elaborarea şi argumentarea 

conţinutului tematic. 

3.Aprobarea eficienţei 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea materialului 

necesar pentru crearea 

 

 

 

 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Dumitru 

Prodan. 
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conţinutului în formarea 

competenţelor specifice la 

disciplinele T.T.P.F.F. şi Fitness 

forţă II. 

curricumului la disciplinele 

date.   

- Elaborarea şi tipărirea 

curricumului disciplinar 

la T.T.P.F.F. şi Fitness de 

forţă II.  

 

6. 

 

 Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar   
 

Bazele teoretico-metodologice ale 

organizării şi desfăşurării 

activităţilor de  cultură fizică de 

fortificare cu oameni de diferite 

vârste  

 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza literaturii 

pe problemele culturii fizice 

recreative de fortificare. 

2.Determinarea metodelor de 

cercetare a studierii dezvoltării 

fizice, pregătirii fizice, stării 

psihice, dezvoltării intelectuale. 

3.Elaborarea anchetelor pentru 

recoltarea informaţiilor despre 

starea sănătăţii oamenilor maturi, 

precum şi atitudinea lor faţă de  

activitatea de cultură fizică. 

4.Elaborarea şi argumentarea 

practică a metodicilor şi 

programelor experimentale. 

 

 

 

 

 

 

-  Studierea surselor 

literare pe problemele 

temei de cercetare. 

-  Formarea unui bloc de 

teste pentru aprecierea 

nivelului stării 

psihofizice practicanţilor 

de fitness. 

 - Desfăşurarea 

sondajului sociologic 

-  Desfăşurarea 

experimentului 

pedagogic. 

 

 

 

 

 

 

 

Articole 

Referate la 

conferinţe 

ştiinţifice 

Teze de licenţă 

 

Aftimiciuc O. 

 

 

 

7. 

 

Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  

 

Problemele şi perspectivele culturii 

fizice recreative. 

 

 

 

 

1.Studierea literaturii ştiinţifico 

– metodice a culturii fizice 

 

 

 

 

- Sinteza materialelor 

teoretico-metodologice 

 

 

 

 

Articole 

Referate la 

S.ŞIPILOVA 
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recreative şi aerobice. 

2.Selectarea mijloacelor şi 

metodelor pentru fundamentarea 

experimentală a problemei 

culturii fizice recreative. 

de fitness - aerobică. 

- Elaborarea conţinutului 

materialului didactic. 

- Formarea metodelor în 

sistema culturii fizice 

recreative. 

- Prelucrarea datelor 

statistice. 

Conferinţe 

ştiinţifice. 

 

 

8. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 

Воспитание координационных 

способностей у девочек 6-7 лет 

на этапе начальной спортивной 

подготовки в художественной 

гимнастике 

 

 

 

 

Susţinerea finală a tezei de 

doctor după decizia Consiliului 

Specializat 

 Teza de doctor Craijdan 

Olga 

 

(Cond.şt.  
Aftimiciuc O.) 

 

9. 

Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv 
  

Educarea capacităţilor coordinative 

la elevii din ciclul liceal prin 

mijloacele aerobicii de dans 
 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului instructiv-educativ a 

elevilor din ciclul liceal. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din aerobica de dans 

optimale pentru folosirea lor la 

lecţiile de educaţie fizică pentru 

copiii din ciclul liceal. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

educare a capacităţilor 

coordinative la elevii din ciclul 

liceal prin mijloacele aerobicii 

    

 

 

 
- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea . 

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire motrică 

a elevilor din ciclul liceal 

prin testarea capacităţilor 

coordinative  

 - Elaborarea metodicii de 

educarea capacităţilor 

coordinative la elevii din 

ciclul liceal prin mijloacele 

aerobicii de dans  

 - Organizarea 

 

 

 

 

Referat 

Articol 

Recomandări 

practico-

metodice 

Craijdan 

Olga 
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de dans. 

4.Elaborarea  testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

coordinative  la elevii din ciclul 

liceal 

experimentului pedagogic. 

Testarea finală a 

capacităţilor coordinative la 

elevii din ciclul liceal  

 

10. 

Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  

Развитие силовых качеств в 

системе занятий пилатеса с 

женщинами молодого возраста 

  

 

 

1. Изучение системы занятий 

пилатеса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для развития 

силовых качеств. 

3. Разработка и 

экспериментальная 

аргументация методики 

развития силовых качеств в 

рамках системы занятий 

пилатеса. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

силовых качеств. 

   

 

 
- Анализ и обобщение 

данных специальной 

научно-методической 

литературы . 
- Определение исходного 

уровня физической 

подготовки занимающихся 

женщин молодого возраста с 

помощью тестирования 

силовых качеств . 

- Проведение 

педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование силовых 

качеств. 

 

 

 

Реферат 

Статья для 

научной 

конференции 

Практико-

методические 

рекомендации  

Craijdan 

Olga 

  

11. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar   

Pregătirea sportivă a studenţilor din 

învăţămîntul superior prin 

intermediul antrenamentelor la 

“powerlifting”. 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului de antrenament de 

powerlifting a studenţilor. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din powerlifting 

optimale pentru folosirea lor la 

antrtenamentele cu studenţi. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

 

 

 
- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Determinarea mijloacelor 

şi metodelor din 

powerlifting.. 

- Implimentarea metodicii 

de antrenament pentru 

modelarea antrenamentelor 

 

 

 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Dumitru 

Prodan  

 

/Cond. 

Aftimiciuc O. 
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modelare a antrenamentului de 

powerliftinc cu studenţi. 

4. Petrecerea testării finale şi 

ompararea datelor.  

5. Formarea concluziei vizavi de 

datele obţinute din testare. 

la powerlifting cu studenţi.  

- Organizarea 

experimentului pedagogic. 

Testarea finală   

12. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
 

INFLUENŢA ACTIVITĂŢILOR DE 

FITNESS ASUPRA COPIILOR DIN 

CICLUL PRIMAR. 

 

 

 

 

 

1.Analiza datelor literare cu 

privire la viziunea istorică 

asupra originilor şi evoluţiei 

lecţiei de educaţie fizică. 

2.Programarea şi conţinutul 

lecţiilor de fitness aerobic cu 

copii de vîrsta 9-10 ani. 

3.Determinarea eficienţei 

exerciţiilor de fitness asupra 

stării motrice şi funcţionale a 

copiilor de 9-10 ani. 

 

 

 

 

 

Etapa I – 1 noiembrie 

2010-2011 – 

determinarea finală a 

temei de cercetare şi 

eşantionul experimental, 

recoltarea datelor. 

Etapa II-a – noiembrie – 

mai 2010-2011. Studierea 

datelor literare, 

descrierea capitolelor. 

Etapa a III-a  2010-2011. 

Continuarea cercetărilor 

recoltate datelor finale şi 

analiza statistică. 

Etapa a IV-a – Ianuarie 

2011 – mai 2011. 

Participarea şa 

formularea materialelor 

de descrierea tezei.   

 

 

 

 

Articol 

 

Raport 

 

Teză de licenţă. 

Zgarda 

Dorina 

Studentă. 

 

/Cond.şt.  

Grimalschi 

Teodor 

 

13. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPUŞOI 

Nina, studenta 

gr.406 PEF, 
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„SPECIFICUL ÎNSUŞIRII TEHNICII 

DUBLUSALTULUI ÎNAPOI ÎNDOIT LA 

PARALELE INEGALE” 

1.Analiza literaturii de 

specialitate ce vizează direcţia 

de cercetare. 

2.Studiul problematicii de 

cercetare în practica gimnasticii 

artistice, a gimnasticii 

acrobatice, a gimnasticii  la 

trambulină, în arta circului.  

3.Elaborarea programului 

experimental şi aplicarea în 

cadrul experimentului 

pedagogic. 

4.Analiza rezultatelor, 

formularea textelor, pregătirea 

tezei pentru susţinere. 

– studiul problematicii în 

teorie şi practică, 

chestionarea antrenorilor, 

elaborarea şi stabilirea 

obiectivelor concrete de 

lucru. 

 – desfăşurarea 

experimentului în LIRPS, 

Chişinău.  

– prelucrarea rezultatelor, 

elaborarea şi redactarea 

tezei, pregătirea 

raportului pentru 

susţinere, participarea la 

conferinţa ştiinţifică. 

1.Elaborarea 

articolului 

ştiinţific din 

rezultatele 

obţinute pentru 

participare la 

conferinţa 

ştiinţifică. 

2.Elaborarea tezei 

de licenţă conform 

cerinţelor. 

maestru al 

sportului, 

multiplă 

campioană a 

Republicii 

Moldova la 

gimnastica 

artistică. 

 

 

/Cond.şt. 

Buftea V. 

14. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
  

„DEZVOLTAREA FORŢEI 

MEMBRELOR SUPERIOARE LA 

STUDENŢII – GIMNAŞTII 

ÎNCEPĂTORI” 

 

 

 

1.Studiul literaturii de 

specialitate şi a materialelor 

factologice care privesc 

problema de cercetare. 

2.Aprecierea nivelului de 

pregătire fizică a studenţilor 

începători, înscrişi la cursul de 

perfecţionare a măiestriei 

sportive la gimnastica artistică. 

3.Elaborarea programului 

experimental şi desfăşurarea 

experimentului de bază. 

4.Argumentarea dezvoltării 

forţei membrelor superioare  în 

cea mai optimă şi raţională 

 

 

 

– etapa  studiului 

literaturii şi a problemei 

de cercetare în teorie şi 

practică, aprecierea 

nivelului iniţial de 

pregătire al studenţilor. 

– etapa experimentului 

pedagogic. 

 

 

 

1.Formularea 

concluziilor şi 

recomandărilor 

practice pentru 

studenţii anului – 

I. 

2.Elaborarea tezei 

de licenţă conform 

cerinţelor stabilite. 

Căzănescu 

Dorin, 
student al 

grupei 406 

PEF.  

/Cond.şt. 

Buftea V. 
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formă cu studenţii gimnaşti 

începători. 

15. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar 
 

„ROLUL EXERCIŢIILOR APLICATIVE 

ÎN PREGĂTIREA MILITARĂ A 

STUDENŢILOR” 

 

 

 

 

1.Analiza literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate, a 

practicii sportive şi aplicative, a 

materialelor privind pregătirea 

militară a tinerilor. 

2.Stabilirea programului de 

lucru cu studenţii înscrişi la 

catedra militară USEFS. 

3.Elaborarea testelor speciale. 

4.Argumentarea dezvoltării 

multilaterale a tinerilor prin 

intermediul exerciţiilor de ordin 

aplicativ. 

 

 

 

 

– etapa  studiului 

literaturii de specialitate; 

– elaborarea programului 

de lucru şi începutul 

experimentului. 

- finisarea 

experimentului. 

– prelucrarea materialelor 

formularea textelor. 

 

 

 

 

1.A stabili cele 

mai raţionale 

exerciţii cu caracter 

aplicativ necesare în 

pregătirea 

studenţilor înscrişi 

la catedra militară. 

2.Elaborarea unui 

articol însumînd 

rezultatele 

cercetării. 

3.Participarea la 

conferinţa 

studenţească. 

Botnaru 

Roman, 

student al 

grupei 406 

PEF. 

/Cond.şt. 

Buftea V. 

16. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
 

„METODICA ÎNVĂŢĂRII 

EXERCIŢIILOR ACROBATICE CU 

ELEVII CICLULUI LICEAL” 

 

 

 

1.Studiul literaturii de 

specialitate pe problematica 

cercetată. 

2.Înregistrarea nivelului de 

pregătire fizic şi tehnic al 

elevilor ciclului liceal în 

perioada practicii pedagogice – 

II (doi). 

3.Elaborarea programului 

experimental şi aplicarea în 

practică. 

 

 

 

– studiul literaturii şi a 

materialelor factologice. 

– etapa experimentului 

pedagogic pe perioada 

practicii. 

- prelucrarea rezultatelor, 

elaborarea tezei de 

licenţă. 

 

 

 

1.Elaborarea 

articolului 

ştiinţific. 

2.Elaborarea 

referatului şi 

participarea la 

conferinţa 

ştiinţifică 

studenţească. 

3.Prezentarea tezei 

de licenţă. 

Ştefăniţa 

Alexei, 

student al 

grupei 406 

PEF. 

/Cond.şt. 

Buftea V. 
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4.Argumentarea practică a 

rezultatelor obţinute. 

 

17. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar 
„DEZVOLTAREA COORDONĂRII 

MIŞCĂRILOR LA ELEVII CLASELOR 

GIMNAZIALE” 

 

 

 

 

1.Analiza literaturii de 

specialitate. 

2.Aprecierea nivelului de 

posedare a calităţii de coordonare 

a mişcărilor de către elevii 

examinaţi. 

3.Elaborarea programului de 

lucru. 

4.Desfăşurarea experimentului 

pedagogic. 

5.Analiza rezultatelor. 

 

 

 

 

– studiul literaturii de 

specialitate. 

– etapa experimentului 

pedagogic. 

– etapa de prelucrare a 

materialelor.  

 

 

 

 

1.Elaborarea tezei 

de licenţă. 

2.Elaborarea 

referatului pentru 

susţinerea lucrării. 

 

Bahmacenco 

Serghei,  

student al 

grupei 406 

PEF 

/Cond.şt. 

Buftea V. 

18. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
   

„ОСОБЕННОСТИ ПИТАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ” 

 

 

 

 1.Analiza literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate. 

2.Stabilirea programului de 

lucru prin studiul regimului de 

alimentare şi celui motric al 

elevilor la educaţia fizică. 

3.Analiza comparativă a 

rezultatelor obţinute. 

 

 

  

– studiul literaturii de 

specialitate. 

– desfăşurarea  

experimentului 

pedagogic de bază. 

– prelucrarea materialelor 

obţinute. 

– susţinerea tezei.  

 

 

  

1.Pregătirea tezei 

conform cerinţelor 

stabilite. 

2.Elaborarea 

referatului pentru 

susţinere şi a 

materialelor 

ilustrative 

respective.  

Gorelco 

Alexandru,  

student al 

anului 

 VI FFR.  

  

/Cond.şt. 

Buftea V  

19. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
PERFECŢIONAREA REZISTENŢEI 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

 

 

 

- Studierea literaturii 

 

 

 

Referat pentru 

Balaban 

Viorica,  

gr. 305 FT 
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GENERALE ÎN SISTEMUL LECŢIILOR 

DE  FITNESS-ANTRENAMENT   
literare pe problemele 

posibilităţilor funcţionale umane 

şi fintess-antrenamentului. 

2.Determinarea stării funcţionale 

şi fizice a practicanţilor.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale, orientate spre 

perfecţionarea rezistenţei 

generale. 

4.Argumentarea practică a 

metodicii elaborate 

specializate 

- Organizarea şi 

desfăşurarea 

experimentului 

pedagogic - - Prelucrarea 

datelor statistice pentru 

formarea tezei de licenţă   

 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

/Cond.şt. 

Aftimiciuc 

O. 

20- Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
 
СПЕЦИФИКА ФИТНЕСС-

ПРОГРАММЫ „ABS+FLEX” ДЛЯ 

ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА  

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele 

supraponderalei a femeilor şi 

conţinutului fintess-programei 

„ABS+flex”. 

2.Determinarea stării funcţionale 

şi fizice a practicantelor.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale, orientate spre 

contingentul feminin cu 

supraponderali. 

4.Argumentarea practică a 

metodicii elaborate 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

specializate 

- Organizarea şi 

desfăşurarea 

experimentului 

pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice pentru formarea 

tezei de licenţă 

  

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

Tcaciuc 

Tatiana,  

gr. 306 FT 

 

/Cond.şt.  

Aftimiciuc 

O. 

21. Bazele teoretico-metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul culturii 

fizice şi sportului 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

 

 

 

 

Referat pentru 

Babalici 

Elena,  

gr. 306 FT 

 

/Cond.şt.  
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СОДЕРЖАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ ТРЕНЕРА ПО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ 

literare pe problemele 

comunicării nonverbale a 

antrenorului de aerobică 

2.Aprecierea componenţei 

comunicării nonverbale a 

antrenorului de aerobică 

3.Elaborarea anchetelor pe 

problemele cercetării ştiinţifice 

4.Aprecierea nivelului de 

pregătire fitness-antrenorului 

pentru activitatea profesională 

specializate 

- Organizarea şi 

desfăşurarea sondajului 

sociologic şi controlului 

pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice pentru formarea 

tezei de licenţă 

 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

Aftimiciuc 

O.  

22. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОНДИЦИОННОЙ ТРЕНИРОВКИ В 

ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДЫ 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele 

antrenamentului de condiţie. 

2.Determinarea stării funcţionale 

şi fizice a practicanţilor.  

3.Elaborarea antrenamentului de 

condiţie experimental. 

4.Argumentarea practică a 

experimentului pedagogic 

desfăşurat. 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

specializate 

- Organizarea şi 

desfăşurarea 

experimentului 

pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice; formarea tezei 

de licenţă 

 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

Ovcinicov 

Alexandr,  

gr. 306 FT 

 

/Cond.şt.  

Aftimiciuc 

O.  

23. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФАНК-АЭРОБИКЕ. 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

фитнесс-аэробики. 

2.Изучение проблемы 

танцевальных видов аэробики. 

3.Определение средств и 

 

 

 

– изучение исследуемых 

проблем. 

Совершенствование 

танцевальной техники 

стиля «Фанк». 

- Определение задач, 

 

 

 

1.Подготовка 

сообщения на 

научную 

конференцию 

каф.гимн. 

Кышмар 

Инна,  

studenta 

gr.306 FT 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 
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методов занятий по фанк-

аэробике. 

4.Создание и 

экспериментальное 

обоснование программы 

технической подготовки по 

фанк-аэробике. 

5.Определение величины 

оздоровительного эффекта от 

занятий фанк-аэробикой. 

параметров и тестов 

исследования. 

- проведение 

эксперимента. 

- завершение и 

оформление работы.  

2.Защита 

лицензионной 

работы. 

24. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РОУП-

СКИППИНГА В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗОАСТА. 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

фитнесс-аэробики. 

2.Изучение проблемы 

циклических видов аэробики. 

3.Определение средств и 

методов занятий с 

использованием роуп-

скиппинга. 

4.Создание и 

экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы занятий. 

 

 

 

 – изучение 

исследуемых проблем. 

- Определение задач, 

методов и программы 

исследования. 

- проведение 

эксперимента. 

– завершение и  

оформление 

лицензионной работы. 

 

 

 

1.Подготовка 

сообщения на 

научную 

конференцию 

каф. гимн. 

2.Защита 

лицензионной 

работы.  

Moroz Olga,  

studenta 

gr.306 FT r. 

 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 

  

25. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar 
 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

СТАРШИХ КЛАССОВ В СИСТЕМЕ 

ВНЕКЛАССООЙ РАБОТЫ ПО 

 

 

 

 

 

1.Изучение прблемы фитнесс-

спорта. 

2.Изучение проблемы силовых 

видов аэробики. 

 

 

 

 

 

- Изучение исследуемой 

проблемы. 

– определение задач, 

методов и программы 

 

 

 

 

Защита 
лицензионной 

работы. 

Gresev Igor  

studentul gr. 9 

FFR 

 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 
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КАТЕГОРИИ ФИТНЕСС-СПОРТ. 3.Изучение проблемы 

внеклассной работы со 

школьниками старших классов. 

4.Определение средств и методов 

работы. 

5.Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы занятий.  

исследования. 

– проведение 

эксперимента. 

– завершение работы и 

оформление 

лицензионной работы.  

26. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  
 

ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ 

МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА ПО 

СИСТЕМЕ «ПИЛАТЕС»  ЖЕНЩИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.  

 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

оздоровительных занятий 

женщин среднего возраста. 

2.Изучение системы «Пилатес». 

3.Определение средств и методов 

для оздоровительных занятий с 

использованием системы 

«Пилатес». 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы занятий. 

 

 

 

 

- Изучение исследуемой 

проблемы. 

– определение задач, 

методов и программы 

исследования. 

– проведение 

эксперимента. 

– завершение работы и 

оформление 

лицензионной работы.  

 

 

 

Защита 
лицензионной 

работы 

Sanicova 

Elena, 

studenta  gr.9 

FFR. 

 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 

  

27. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare   
  

ИОГОНЕТИКА В СИСТЕМЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

оздоровительных занятий  

женщин среднего возраста. 

2.Изучение проблемы Хатха-йоги. 

3.Определение средств и методов 

для оздоровительных занятий  

иогонетикой. 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы- 

 

 

 

- Изучение исследуемой 

проблемы. 

– определение задач, 

методов и программы 

исследования. 

– проведение 

эксперимента. 

– завершение работы и 

оформление 

лицензионной работы.  

 

 

 

 

1.Подготовка 

сообщения на 

научную 

конференцию 

каф.гимн. 

2.Защита 

лицензионной 

работы.  

Busuioc Ana,, 

studenta gr.9 

FFR. 

 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 
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28. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЫДРЕНИЯ ФИТНЕСС АЭРОБИКИ В 

СИСТЕМУ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 

 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

внеклассной  работы по 

физическому воспитанию в 

средней школе. 

2.Изучение проблемы фитнесс-

аэробики. 

3.Поиск перспективных 

направлений в создании 

программ внеклассной работы в 

средней школе по 

физвоспитания. 

4.Теоретическое обоснование 

темы исследования. 

 

 

 

 

- Изучение исследуемой 

проблемы. 

– определение задач и 

методов исследования. 

– изучение программы 

внешкольной работы, 

поиск перспективных 

направлений. 

– завершение работы и 

оформление 

лицензионной работы.  

 

 

 

 

Защита 

лицензионной 

работы. 

Grec Tatiana,, 

studenta gr.9 

FFR. 

 

/Cond.şt. 

Şipilova S. 

  

29. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
 
EDUCAREA CAPACITĂŢILOR 

COORDINATIVE LA ELEVII DIN 

CICLUL LICEAL PRIN MIJLOACELE 

AEROBICII DE DANS 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

instructiv-educativ a elevilor din 

ciclul liceal. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din aerobica de dans 

optimale pentru folosirea lor la 

lecţiile de educaţie fizică pentru 

copiii din ciclul gimnazial. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimental a metodicii de 

educarea capacităţilor coordinative 

la elevii din ciclul liceal prin 

mijloacele aerobicii de dans. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

 

 

 

 
- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire motrică 

a copiilor prin testarea 

capacităţilor coordinative  

- Elaborarea metodicii de 

educarea capacităţilor 

coordinative la elevii din 

ciclul liceal prin mijloacele 

aerobicii de dans  

- Organizarea 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Rogaciova 

Aliona, gr. 

305 F-T 

 

/Cond.şt.  

Craijdan O. 
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pentru testarea capacităţilor 

coordinative la la elevii din ciclul 

liceal. 

experimentului pedagogic. 

Testarea finală a 

capacităţilor coordinative la 

elevii din ciclul liceal   

30. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
  

PARTICALARITATILE 

STRECINGULUI IN SISTEMUL 

LECTIILOR AEROBICII DE 

FORTIFICARE  

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului sistemei 

lecţiilor de aerobică de fortificare. 

2. Determinarea mijloacelor din 

sretcing optimale pentru folosirea 

lor în cadrul lecţiilor de aerobică de 

fortificare. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimental a metodicii de 

stretching în cadrul aerobicii de 

fortificare. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor fizice 

la femei. 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire motrică 

a femeilor prin testarea 

capacităţilor fizice 

- Elaborarea metodicii de 

stretching în cadrul 

aerobicii de fortificare 

- Organizarea 

experimentului pedagogic. 

Testarea finală a 

capacităţilor fizice la femei  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Gorun 

Natalia,  
gr. 305 F-T 

 

/Cond.şt.  

Craijdan O.  

31. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
  

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ В 

СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ПИЛАТЕССА С 

ЖЕНЩИНАМИ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

пилатесс. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для развития 

силовых качеств. 

3. Разработка и 

экспериментальная аргументация 

методики развития силовых 

качеств в рамках системы 

занятий пилатессом. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение 

данных специальной 

научно-методической 

литературы. 

- Определение исходного 

уровня физической 

подготовки 

занимающихся женщин 

молодого возраста с 

помощью тестирования 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Vozian 

Anastasia, 
facultatea cu 

frecvenţă 

redusă 

 

/Cond.şt.  

Craijdan O.  
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4. Определение специальных 

тестов для тестирования силовых 

качеств.  

силовых качеств  

- Проведение 

педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование силовых 

качеств  

32. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
  

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПИЛАТЕССА С ФИТНЕСС-

МЯЧАМИ 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

пилатесс. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для 

проведения занятий пилатесса с 

фитнесс-мячами. 

 3. Разработка и 

экспериментальная аргументация 

методики по проведению занятий 

пилатесса с фитнесс-мячами. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение 

данных специальной 

научно-методической 

литературы 

- Определение исходного 

уровня физической 

подготовки 

занимающихся женщин с 

помощью тестирования 

физических качеств . 

- Проведение 

педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование физических 

качеств . 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Grudzinscaia 

Nadejda, 

facultatea cu 

frecvenţă 

redusă 

 

/Cond.şt.  

Craijdan O.  

33. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
  

СИЛОВОЙ ФИТНЕСС КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИГУРЫ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

силового фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  

формирования фигуры у 

мужчин среднего возраста. 

 

 

 

- Анализ и обобщение 

данных специальной 

научно-методической 

литературы (май-

октябрь 2010). 

- Тестирование 

антропометрических 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Jiznev Iurii,  

facultatea cu 

frecvenţă 

redusă 

 

/Cond.şt.  

Craijdan O.  
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3. Разработка и 

экспериментальная 

аргументация методики по 

формированию фигуры у 

мужчин среднего возраста 

средствами силового 

фитнесса. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

данных мужчин 

среднего возраста. 

Определение исходного 

уровня физической 

подготовки 

занимающихся мужчин 

среднего возраста с 

помощью тестирования 

физических качеств 

(сентябрь 2010). 
- Проведение 

педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование 

антропометрических 

данных и физических 
качеств у мужчин 

среднего возраста 

(апрель 2011). 

34. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  
 

MODELAREA SILUETEI LA FEMEI DE 

35-45 ANI PRIN INTERMEDIUL 

ANTRENAMENTELOR DE FITNESS. 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului de antrenament de 

fitnes la femei de 35-45 ani. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din fitness optimale 

pentru folosirea lor la 

antrtenamentele de fitness. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

modelare a siluetei prin 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire 

motrică a femeilor de 35-

45 ani prin testarea 

capacităţilor motrice şi 

desfăşurarea 

antropometriei  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Lucia 

Tărîţă, 

Facultatea 

cu 

fregvenţă 

redusă 

grupa 408 

 

 

/Cond.şt. 

 Prodan D. 
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intermediul antrenamentelor de 

fitness la femei cu virsta de 35-

45 ani. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

motrice şi fiziologice la femei de 

35-45 ani care practică fitnesul. 

- Elaborarea metodicii de 

antrenament pentru 

modelarea siluetei la 

femei de 35-45 ani prin 

intermediul mijloacelor 

fitnessului  

- Organizarea 

experimentului 

pedagogic. Testarea 

finală   

35. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare  
  

DEZVOLTAREA ELASTICITATII LA 

FEMEI DE 20-30 ANI PRIN 

INTERMEDIUL ANTRENAMENTELOR 

LA FITNESS.  

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

sistemei lecţiilor de fitness. 

2. Determinarea mijloacelor din 

sretcing optimale pentru 

folosirea lor în cadrul lecţiilor de 

fitness cu scopul dezvoltării 

elasticităţii. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimental a metodicii de 

stretching în cadrul 

antrenamentelor de fitness. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

fizice la femei. 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire 

motrică a femeilor prin 

testarea capacităţilor 

fizice . 

- Elaborarea metodicii de 

stretching în cadrul 

antrenamentelor de 

fitness . 

- Organizarea 

experimentului 

pedagogic. Testarea 

finală a capacităţilor 

fizice la femei. 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Sofroni 

Veronica 

Facultatea cu 

fregvenţă 

redusă grupa 

408 

 

/Cond.şt. 

 Prodan D.  

36. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăcintă 

Oleg 

Facultatea 
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DEZVOLTAREA FORTEI LA BARBATI 

DE 20-30 ANI PRIN INTERMEDIUL 

ANTRENAMENTULUI DE 

CULTURISM 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului de antrenament de 

culturism cu bărbaţi de 20-30 ani. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din culturism 

optimale pentru folosirea lor la 

antrtenamentele de culturism în 

scopul dezvoltării forţei. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

dezvoltare a forţei la bărbaţi de 

20-30 ani prin intermediul 

antrenamentelor la culturism. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

motrice şi fiziologice la bărbaţi 

de 20-30 ani care practică 

culturismul. 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire fizică 

a bărbaţilor de 20-30 ani 

prin testarea capacităţilor 

fizice  

- Elaborarea metodicii de 

antrenament pentru 

dezvoltarea forţei la 

bărbaţi de 20-30 ani prin 

intermediul 

antrenamentelor la 

culturism  

- Organizarea 

experimentului 

pedagogic. Testarea 

finală   

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

 

cu fregvenţă 

redusă grupa 

408 
  

/Cond.şt. 

 Prodan D.  

37. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
 

DEZVOLTAREA FORTEI LA 

ADOLESCENTI DE 14-16 ANI PRIN 

INTERMEDIUL ANTRENAMENTULUI 

DE FITNESS-FORTA. 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului de antrenament de 

fitness-forţă cu adolescenţi de 

14-16 ani. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din fitness-forţă 

optimale pentru folosirea lor în 

dezvoltarea forţei. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire fizică 

a adolescenţilor de 14-16 

ani prin testarea 

capacităţilor fizice . 

- Elaborarea metodicii de 

antrenament pentru 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Mardari 

Alexandru 

Facultatea 

sport, grupa 

305 F+T 

 

/Cond.şt. 

 Prodan D.  
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dezvoltare a forţei la adolescenţi 

de 14-16 ani prin intermediul 

antrenamentelor la fitness-forţă. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

motrice şi fiziologice la 

adolescenţi de 14-16 ani . 

dezvoltarea forţei la 

adolescenţi de 14-16 ani 

prin intermediul 

antrenamentelor la 

fitness-forţă  

- Organizarea 

experimentului 

pedagogic. Testarea 

finală  

38. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 
  

DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR 

FIZICE PRIN INTERMEDIUL 

FITNESULUI DE FORŢĂ 

 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului 

procesului de antrenament de 

fitnes forţă în scopul dezvoltării 

calităţilor fizice. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din fitness forţă 

pentru dezvoltarea calităţilor 

fizice. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

dezvoltare a calităţilor fizice 

prin intermediul antrenamentelor 

la fitness forţă. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

fizice şi fiziologice în urma 

antrenamentelor la fitness forţă. 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea 

datelor din literaturа de 

specialitatea  

- Aprecierea nivelului 

iniţial de pregătire fizică 

la grupul experimental 

prin testarea capacităţilor 

fizice  

- Elaborarea metodicii de 

antrenament pentru 

dezvoltarea capacităţilor 

fizice prin intermediul 

antrenamentului de 

fitness forţă  

- Organizarea 

experimentului 

pedagogic. Testarea 

finală    

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şagîn Olga 

Facultatea 

sport, grupa 

305 F+T  

 

/Cond.şt. 

 Prodan D.  
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39. 

 

 

Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv  

 

Analiza comparativă a indicilor 

pregătirii fizice şi tehnice a 

studenţilor specialişti la gimnastica 

artistică. 

 

 

 

1.Testarea pregătirii fizice a 

lacunilor ( cl.XII) şi compararea 

lor cu pregătirea fizică a 

studenţilor an.I. 

2.Analiza rezultatelor obţinute în 

experiment 

 

 

 

- completarea cap. I, II 

 -Alcătuirea capit. III. 

- Perfectarea lucrării   

 

 

 

Decembrie 

2010. 

Prezentarea 

tezei de licenţă 

şi instruirea ei. 

Dudnic Nicolae, 

masterand 

 

/Cond.şt.  

Filipenco E.M. 

40. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive  

  
Conţinutul şi organizarea 

antrenamentului sportiv cu gimnaştii 

începători ai USEFS. 

 

 

 

1.Testarea pregătirii fizice şi 

tehnice a gimnaştilor 

(îmatriculaţi în an.2010) şi 

compararea lor cu  pregătirea 

fizică şi tehnică a gimnaştilor 

din 2009. 

 

 

 

- Completarea capitolului I, 

II şi III.   

- Perfectarea lucrării   

 

 

 

– Prezentarea 

tezei de licenţă 

şi susţinerea ei.  

Bounegru 

Pantelemonu,  

 

/Cond.şt.   

Filipenco E.M.  

 

41. 

 

 

 

 

Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive  

 
Eficienţa mijloacelor stretcingului la 

dezvoltarea elasticităţii specifice 

artistice la gimnaştii de vîrsta 10-12 

ani 

 

 

 

1.Completarea bancului 

informaţional literar. 

2.Analiza rezultatelor 

experimentale, aplicînd 

metodele statistice pe prelucrare. 

3.Analiza rezultatelor 

experimentului pedagogic. 

 

 

 

- Alcătuirea capitolului I şi 

II. 

- Prelucrarea matematico-

statistică a rezultatelor 

obţinute. 

- Alcătuirea cap.III. 

- Aprilie-mai 2011 

Redactarea tezelor de 

licenţă şi perfectarea ei. 

 

 

 

Aprilie-mai 

2011 

Prezentarea 

tezei de licenţă 

şi susţinerea ei. 

 

Luchiţa Alexandru,  

 

/Cond.şt.   

Filipenco E.M.  

  

42. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Budeci Ion, 

 

/Cond.şt.   
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Dezvoltarea capacităţilor de forţă 

-rezistenţă la gimnaştii de vîrstă 

13-15 ani prin intermediul 

mijloacelor fitnessului. 

1.Completarea bancului 

informaţional literar. 

2.Analiza rezultatelor obţinute 

de forţă-rezistenţă. 

3.Analiza rezultatelor 

experimentului pedagogic. 

- Alcătuirea capitolului I şi 

II. 

- Prelucrarea matematico-

statistică a rezultatelor 

obţinute. 

- Alcătuirea cap.III. 

- Aprilie-mai 2011 

Redactarea tezelor de 

licenţă şi perfectarea ei. 

Aprilie-mai 

2011 

Prezentarea 

tezei de licenţă 

şi susţinerea ei. 

Filipenco E.M.  

  

43. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive  
  

„Deosebiri metodice privind 

dezvoltarea mobilităţii în articulaţii 

în gimnastică şi lupte marţiale”.  

 

 

 

1.Studiul literaturii ştiinţifico-

metodice de specialitate şi a 

materialelor documentare, a 

protocoalelor, etc. 

2.Elaborarea programului 

experimental şi aplicarea în practica 

antrenamentelor sportive. 

3.Anliza rezultatelor obţinute 

formularea concluziilor şi 

recomandărilor respective. 

 

 

 

- etapa prealabilă începînd cu 

- etapa studiului literaturii de 

specialitate; 

- etapa experimentului 

pedagogic; 

- etapa prelucrării rezultatelor. 

- etapa pregătitoare şi 

susţinerii tezei.  

 

 

 

1.Elaborarea 

articolului 

ştiinţifico-

metodic cu 

unele rezultate 

ale cercetării. 

2.Participarea la 

conferinţa 

ştiinţifică a 

masteranzilor. 

3.Susţinerea 

tezei. 

Gherasim Alexei, 
masterand – 

„Tehnologii de 

educaţie şi instruire 

motrică”, 

Facultatea de 

Pedagogie. 

/Cond.şt.   
Buftea V. 

44. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar 
 

„Particularităţi instructive privind 

formarea priceperilor şi deprinderilor 

motrice la elevii ciclului liceal”. 

 

 

 

 

1.Cercetarea materialelor 

teoretico-metodice şi practice de 

specialitate. 

2.Aprecierea nivelului de 

pregătire al elevilor cercetaţi. 

 

 

 

 

– studiul literaturii şi 

materialelor de specialitate.  

- experimentului pedagogic. 

–prelucrare a rezultatelor. 

 

 

 

 

1.Elaborarea 

articolului 

pentru 

materialele 

conferinţei 

Sîrbu Igor, 
masterand 

„Asistenţa 

psihopedagogică  

în sport”,  

Facultatea de 

pedagogie. 

/Cond.şt.   
Buftea V.  
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3.Elaborarea programului 

experimental şi desfăşurarea 

practică. 

4.Analiza comparativă a 

rezultatelor cercetării la etapa  

iniţială şi finală. 

ştiinţifice. 

2.Participare cu 

referat la 

conferinţa 

ştiinţifică. 

3.Susţinerea 

tezei de 

masterat. 

 

45. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 
Dezvoltarea forţei centurii scapulare 

la studenţii USEFS în cadrul lecţiilor 

de antrenament la 

 power lifting  

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele cercetării 

ştiinţifice. 

2.Determinarea nivelului 

dezvoltării antropometrice şi 

pregătirii fizice la studenţii, 

participaţi în experiment.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale, orientate spre 

dezvoltarea forţei centurii 

scapulare. 

4.Argumentarea practică a 

metodicii elaborate 

 

 

 

- Studierea literaturii 

metodico-ştiinţifice de 

specialitate 

-  Elaborarea metodicii 

experimentale 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice obţinute şi 

formarea tezei de licenţă 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

 

Articol  

 

Teza de licenţa 

Bîrca Andrei, 

an. I 

Masterat 

  

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc  

46. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Значение занятий фитнессом в 

достижении жизненного успеха 

мужчин  

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele temei a 

tezei de licenţă 

2.Elaborarea anchetelor şi 

desfăşurarea sondajului sociologic 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

metodico-ştiinţifice de 

specialitate 

- Desfăşurarea sondajului 

sociologic 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Fedoseev Alexandr, 

an. I 

Masterat 

 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc 
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3.Aprecierea unui bloc de teste 

pentru determinarea stării psihice 

şi fizice a bărbaţilor  

4.Alegerea mijloacelor şi 

metodelor pentru elaborarea unui 

sistem de fitness-lecţii  

5.Elaborarea şi argumentarea 

practică a programului 

experimental 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice obţinute şi 

formarea tezei de licenţă 

 

Teza de licenţa 

47. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Metodica desfăşurării lecţiilor de 

fitness cu contingentul feminin după 

40 de ani 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele temei a 

tezei de licenţă 

2.Aprecierea pregătirii fizice şi 

fiziologice la femei de vârstă 40 

ani şi mai mare  

3.Alegerea mijloacelor şi 

metodelor pentru elaborarea 

metodicii experimentale conform 

vârstei femeilor  examinate 

4.Elaborarea şi argumentarea 

practică a metodicii experimentale 

 

 

 

 

 

- Studierea literaturii pe 

problemele femeilor după 40 

ani 

- Selectarea mijloacelor şi 

metodelor pentru elaborarea 

metodicii experimentale 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor 

statistice obţinute şi 

formarea tezei de licenţă 

 

  

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Teza de licenţa 

Patîrnichi Nicoleta,  

an. II 

Masterat 

 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc  

48. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Воздействие системы занятий 

шейпингом на психофизическое 

состояние занимающихся  

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele temei a 

tezei de licenţă 

2.Elaborarea anchetelor şi 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

metodico-ştiinţifice de 

specialitate 

- Desfăşurarea sondajului 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Cerneavscaia 

Olesea, an. II  

Masterat 

 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc  
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desfăşurarea sondajului sociologic 

3.Aprecierea unui bloc de teste 

pentru determinarea stării psihice 

şi fizice a practicanţilor  

4.Alegerea mijloacelor pentru 

elaborarea unui sistem de lecţii de 

shaping 

5.Elaborarea şi argumentarea 

practică a metodicii experimentale 

sociologic 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic 

 - Prelucrarea datelor 

statistice obţinute şi 

formarea tezei de licenţă 

 

Teza de licenţa 

49. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Corecţia masei corporale prin 

intermediul mijloacelor fitness-

antrenamentelor de forţă 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele temei a tezei de 

licenţă 

2.Aprecierea pregătirii fizice şi 

fiziologice la femei, care au 

problemele masei corporale  

3.Alegerea mijloacelor şi metodelor 

pentru elaborarea metodicii 

experimentale conform necesităţilor 

femeilor participate în  experiment 

pedagogic 

4.Elaborarea şi argumentarea 

practică a metodicii experimentale 

 

 

 

 

- Studierea literaturii pe 

problemele corecţiei mase 

corporale prin mijloacele 

antrenamentelor de forţă 

- Selectarea mijloacelor şi 

metodelor pentru elaborarea 

metodicii experimentale 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor statistice 

obţinute şi formarea tezei de 

licenţă 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Teza de licenţa 

Munteanu  

Veronica, 

an. II 

Masterat 

 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc  

50. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Влияние фитнесс-занятий на 

формирование здорового образа 

жизни современного мужчины 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele modului sănătos de 

viaţă 

2.Elaborarea anchetelor, care vor fi 

ajuta să deschid părţile ale modului 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

ştiinţifice de specialitate 

- Desfăşurarea sondajului 

sociologic 

- Prelucrarea datelor 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Teza de licenţa 

Begenari Tatiana, 

an. II 

Masterat 

 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc 
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sănătos de viaţă al bărbatului 

contemporan 

3.Aprecierea factorilor şi 

condiţiilor, care contribuie la 

formarea modului sănătos de viaţă 

al bărbatului  

statistice şi formarea tezei de 

licenţă 

 

51. Bazele teoretico-metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul culturii 

fizice şi sportului 

 

Specificul activităţii profesionale a 

fitness-antrenorului 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor 

literare pe problemele activităţii 

profesionale a fitness-antrenorului 

2.Aprecierea componenţei a 

activităţii profesionale fitness-

antrenorului 

3.Elaborarea anchetelor pe 

problemele cercetării ştiinţifice 

4.Aprecierea nivelului de 

pregătire fitness-antrenorului 

pentru activitatea profesională 

 

 

 

 

- Studierea literaturii 

metodico-ştiinţifice de 

specialitate 

- Desfăşurarea sondajului 

sociologic 

- Organizarea şi 

desfăşurarea controlului 

pedagogic  

-Prelucrarea datelor 

statistice ale sondajului 

sociologic şi controlului 

pedagogic;  

formarea tezei de licenţă 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Teza de licenţa 

Iabanji Ludmila, 

an. II 

Masterat 

/Cond.şt.   

O.Aftimiciuc  

52. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 

 

Использование элементов 

спортивной аэробики в начальной 

акробатической подготовке 

танцев. 

 

 

1.Изучение проблемы 

спортивной аэробики. 

2.Изучение проблемы 

начальной акробатической 

подготовки. 

3.Определение средств и 

методов для создания 

исследуемой программы. 

 

– изучение проблемы 

спортивной аэробики. 

- изучение проблемы 

акробатической подготовки. 

– создание и апробация 

экспериментальной 

методики. 

- проведение эксперимента. 

– завершение исследования 

и оформление 

 

 

 

Защита 
лицензионной 

работы. 

Crapivniţcaia 

Cristina, 

masterandă  

 

/Cond.şt 

Şipilova S.  
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4.Создание и практическое 

основание экспериментальной 

программы. 

лицензионной работы.  

53. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar  

 

Educaţia fizică în învăţămîntul 

preşcolar, secundar general şi 

universitar în sistemul de 

învăţămînt european. 

 

 

 

 

 

Restructurarea sistemului de 

instruire în baza elaborării 

strategiilor educaţionale de 

concepţii, programe, planuri 

pentru toate nivelurile educaţiei 

  

 

 

 

Referate 

Articole 

Recomandări  

Teze de doctor 

Conducătorii 

ştiinţifici  

Doctoranzii 

 

Grimalschi T. 

V.Buftea   

54. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar  

  

Formarea valorilor afectiv- 

atitudinale la elevii claselor liceale 

în procesul educaţiei fizice. 

 

 

 

 

 

1.Studierea datelor literaturii de 

specialitate şi celor înrudite 

privind problemei formării 

valorilor efectiv-atitudinale. 

2.Argumentarea experimentală 

a valorilor afectiv-atitudinale a 

elevilor claselor liceale. 

3.Eficienţa  valorilor afectiv-

atitudinale în dezvoltarea 

competenţei comportamentale 

faţă de educaţia fizică. 

 

 

 

 

 

- Continuarea cercetării 

datelor literare. 

- Organizarea 

experimentului empiric,   

- Prelucrarea statistică a 

datelor recoltate. 

 

 

 

 

 

Teze de referate 

Articole 

Recomandări 

Proiecte 

Airinei Mihai 
(anul III) 

Doctorandă 

 

(Cond.şt. 

Teodor Grimalschi) 

 

55. Bazele teoretico-metodologice ale 

culturii fizice în sistemul 

învăţământului preuniversitar şi 

universitar  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Juravle Mariana  

Doctorandă 

 (anul III) 

(Cond.şt. Buftea V.) 
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 Formarea competenţelor cognitive 

la elevii claselor liceale în cadrul 

disciplinei: „Pregătirea sportivă”. 

1.Studierea datelor literare 

privind formarea competenţelor 

cognitive. 

2.Modernizarea conţinutului 

disciplinei „Pregătirea sportivă” 

în aspectul formării 

competenţelor cognitive în baza 

experimentului empiric. 

3.Elaborarea structurii şi 

conţinutului disciplinei 

„Pregătirea sportivă” în baza 

datelor experimentale. 

 - Acumularea bazelor de 

date privind formarea 

competenţelor cognitive. 

- Activitatea de cercetare în 

aspectul elaborării unor 

modalităţi de modernizare a 

structurii şi conţinutului 

formării/dezvoltării 

competenţelor cognitive  

- Elaborarea structurii şi 

conţinutului eficient  de 

formare/dezvoltare a 

competenţelor cognitive 

Teze de referate 

Articole 

Materiale 

didactice în 

ajutorul 

liceenilor  

Recomandări 

metodice 

Monografii 

 

56. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

  

Estimarea influenţei dansului 

sportiv asupra dezvoltării 

capacităţilor psihomotrice la juniori 

I (12-13 ani). 

 

 

 
1.Analiza teoretică şi generalizarea 

datelor literaturii privind pregătirea 

psihomotrică a juniorilor de 12-13 

ani. 

2.Elaborarea modulelor 

experimentale de influenţă a 

dansului sportiv asupra 

capacităţilor psihomotrice. 

3.Argumentarea experimentală a 

influenţei dansului sportiv asupra 

pregătirii psihomotrice a copiilor 

de 12-13 ani. 

   

 

 

- Continuarea analizei şi 

sintezei datelor literare. 

- Elaborarea conţinutului 

modulelor experimentale 

privind  formarea 

capacităţilor psihomotrice  

la dansatori. 

- Eficienţa dansului sportiv 

asupra dezvoltării 

capacităţilor psihomotrice 

 la copiii de 12-13 ani. 

 

 

 

Referate 

Articole 

Module 

Recomandări 

metodice 

Programe 

 

Batea Maria 

Florina 

Doctorandă 

 (anul III) 

 

(Cond.şt. 

Teodor Grimalschi) 

 

57. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
  

Metodologia pregătirii specifice a 

juniorilor (12-13 ani) în dansul 

sportiv.   

 

 

 

1.Acumularea bazelor de date 

privind analiza datelor literare. 

2.Elaborarea metodologiei 

  

 

 

- Analiza datelor literare în 

problema metodologiei 

pregătirii specifice a 

 

 

 

Referate. 

Teze materiale. 

Articole. 

Grigore Virgil 
(anul III) 

Doctorand 

 

Cond.şt. 

Teodor Grimalschi) 
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pregătirii specifice a juniorilor I 

la dansuri sportive în baza 

experimentului constatativ. 

3.Argumentarea modulului 

metodologic privind specifica 

dansurilor juniori I. 

dansatorilor.  

- Organizarea şi 

desfăşurarea experimentului 

emperic. 

- Analiza datelor statistice. 

 

Recomandări 

metodice. 

 

58. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
  

Formarea siguranţei şi stabilităţii de 

executare a coborîrilor de pe 

aparatele de gimnastică în cadrul 

antrenamentului sportiv la 

gimnastele de 9-11 ani. 

 

 

 

1.Analiza datelor literare în 

problema cercetării. 

2.Tehnicile de siguranţă şi 

stabilitate a coborîrilor de pe 

aparatele de gimnastică. 

3.Influenţa tehnicilor de 

siguranţă şi stabilitate a 

coborîrilor asupra organismului 

gimnastelor. 

 

 

 

- Continuarea analizei 

datelor literare. 

- Analiza şi sinteza datelor 

experimentului emperic. 

- Aprecierea competentelor 

de siguranţă şi stabilitate a 

coborîrilor. 

 

 

 

 

Referate. 

Articole. 

Recomandări 

metodice. 

Programe. 

Bianca Abrudean  

(anul III) 

Doctorandă 

 

(Cond.şt. 

Teodor Grimalschi) 

 

59. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
  

 Optimizarea procesului de 

pregătire tehnică şi fizică la 

gimnastica artistică la băieţi de 9-11 

ani. 

(în baza exerciţiilor de acrobatică). 

 
1.Acumularea datelor literaturii de 

specialitate privind pregătirea 

tehnică şi fizică a gimnaştilor de 9 

– 11 ani. 

2.Eficienţa pregătirii tehnice şi 

fizice asupra calităţii rezultatelor 

sportive. 

3.Elaborarea modelelor de 

pregătire: modele de perioade, 

etape, modele de efort fizic în 

pregătirea tehnică şi fizică în 

scopul optimizării procesului de 

antrenament adoptate etapelor 

competiţionale şi particularităţilor 

individuale. 

 

 

- Continuarea analizei 

datelor literare. 

- Analiza biomecanică a 

tehnicii de execuţie în raport 

cu nivelul de pregătire fizică 

a gimnaştilor. 

- Elaborarea căilor optimale 

de pregătire tehnică şi fizică 

a gimnaştilor. 

  

 

 

 

Referate. 

Articole. 

Lucrări 

metodice 

privind 

antrenamentul 

sportiv a 

băieţilor. 

Bîrzu Dragoş  
(anul III) 

 Doctorand 

 

(Cond.şt. 

Jurat V.) 
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60. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportive 
  

 Pregătirea tehnică a sportivilor 

halterofili la etapa incipientă. 

 

 
1.Analiza şi sinteza datelor 

literare, a opiniilor specialiştilor în 

problema pregătirii tehnice a 

sportivilor halterofili. 

2.Elaborarea structurii şi 

conţinutului pregătirii tehnice a 

sportivilor halterofili şi 

argumentarea acestora în cadrul 

experimentului constatativ. 

3.Perfecţionarea sistemei de 

pregătire tehnică a sportivilor 

halterofili şi elaborarea modulului 

experimentului emperic. 

 

 

- Continuarea analizei 

datelor literare. 

- Organizarea 

experimentului constatativ. 

- Prelucrarea statistică a 

rezultatelor experimentului 

constatativ şi elaborarea 

modulului experimentului 

de bază. 

 

 

 

 

Referate. 

Articole. 

Raport. 

Recomandări 

metodice. 

 

Costel Dimofte  

(anul II) 

Doctorand 

 

(Cond.şt. Buftea 

Victor) 

61. Bazele teoretico-metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

  

Ритмическое воспитание 

ватерполисток на начальном 

этапе спортивной подготовки. 

 

 
1.Studierea literaturii ştiinţifico – 

metodice în problema cercetării. 

2.Elaborarea conţinutului 

tehnologic în organizarea şi 

desfăşurarea cercetării ştiinţifice. 

3.Elaborarea structurii unui model 

de testare în baza metodelor 

moderne de cercetare. 

4.Elaborarea modelului 

experimental în baza parametrilor 

caracteristicilor antrenamentului 

sportiv al vaterpolistelor.  

  

 - Studierea literaturii de 

specialitate şi celor înrudite 

privind antrenamentul 

sportiv. 

  - Studiul tehnologic în 

organizarea cercetărilor 

ştiinţifice. 

  - Testarea iniţială şi 

elaborarea modulului 

experimentului constatativ. 

septembrie – decembrie 

2011. 

 

 

Referate. 

Raport. 

Articole. 

 

Nicolae Evjenco 

(anul I) 

Doctorand 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

                                 

                                Şeful catedrei de gimnastică     

                                dr. în pedagogie, prof. univ.                                    Grimalschi T.         


