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

 Prorectorul pentru activitatea               Facultăţii Kinetoterapie  “___” ___ 2011                      de Gimnastică “___” _____  2011 

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 2012 

 

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 2 3 4 5 6 

1. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului  

preuniversitar şi 

universitar  

 

Educaţia fizică în sistemul 

învăţămîntului secundar 

general în contextul 

elaborării standardelor 

educaţionale. 

 

 

 

 

 

 

1.Studierea şi evaluarea 

curriculumului învăţămîntului 

secundar general de educaţie fizică. 

2.Testarea şi prelucrarea datelor 

recoltate în contextul elaborării 

standardelor educaţionale. 

3.Argumentarea standardelor 

educaţionale de educaţie fizică şi 

implementarea lor în practică. 

 

 

 

 

 

 

- Studierea şi generalizarea 

obiectivelor de subcompetenţe. 

- Elaborarea standardelor 

educaţionale şi aprobarea lor în 

practică. 

- Stabilirea şi fundamentarea 

standardelor educaţionale de 

educaţie fizică. 

 

 

 

 

Standarde de stat  

lucrare metodică. 

 

TEODOR 

GRIMALSCHI 

2. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului  

preuniversitar şi 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Publicarea 

 

NICOLAE 

TOMŞA  
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universitar  

  

Direcţia – Comunicarea 

pedagogică. Tematica 

Comunicarea dialogo-

didactică a profesorului cu 

elevii la lecţia de 

gimnastică. 

 

1.Analiza şi sistematizarea opiniilor 

savanţilor în problema cercetării. 

2.Elaborarea manuscrisului 

lucrării. 

3.Publicarea lucrării. 

monografiei în 

problema cercetărilor 

ştiinţifice. 

3. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului  

preuniversitar şi 

universitar  

  

Strategii în dezvoltarea 

competenţelor profesionale 

pedagogice a studenţilor în 

contextul standardelor 

educaţionale ale 

învăţămîntului superior 

european de cultură fizică 

 şi sport. 

 

 

 

 

 

 

1.Completarea bancului informativ 

informaţional din literatura existentă 

legată de temă. 

2.Elaborarea programei de însuşire 

pe etape „Didactica gimnasticii II”. 

3.Argumentarea experimentală a 

programei şi culegere a materialelor 

căpătate:  

a) Studiul cursului teoretic programat 

pe temele prevăzute de plan; 

b) pregătirea materialelor cercetării 

către publicare   

( articol). 

  

 

 

 

 

Pregătirea bancului 

informaţional 

Elaborarea programei 

de instruire la 

„Didactica gimnasticii I” 

Elaborarea 

recomandărilor 

metodice pe studiul 

cursului teoretic 

programat: tema 

„Metodica lucrului 

ştiinţific în 

gimnastică”. 

 

EFIM 

FILIPENCO 

ANA 

BOIACHIN 

V.BUFTEA  

4. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului  

preuniversitar şi 

universitar  

  

 

 

 

 

 

 

1.Completarea pachetului de 

  

 

 

 

 

Material pentru 

publicare. 

GHEORGHE 

CERCESCU 
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Strategii în dezvoltarea 

competenţelor profesional-

pedagogice a studenţilor în 

contextul standardelor 

educaţionale ale 

învăţămîntului superior 

European de cultură fizică 

 şi sport. 

informaţii din literatura de 

specialitate. 

2.Elaborarea programului: de 

instruire pentru grupele 

experimentale. 

3.Argumentarea experimentală a 

componentei pregătirea tehnică. 

4.Analiza şi sistematizarea 

rezultatelor obţinute. 

5.Pregătirea materialelor selective 

pentru publicaţii. 

5. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive 

 
Structura şi conţinutul 

pregătirii tehnice a 

gimnaştilor pe trambulină 

la etapa pregătirii iniţiale. 

 

 

 

 

1.Analiza şi generalizarea literaturii 

ştiinţifico-metodice privind teoria şi 

metodica procesului de antrenament 

a gimnaştilor pe trambulină. 

2.Studiul conţinutului şi structurii 

antrenamentelor la gimnastica pe 

trambulină. 
3.Aprecierea mijloacelor de 

optimizare a   structurii şi 

conţinutului pregătirii tehnice a 

gimnaştilor pe trambulină la etapa 

pregătirii iniţiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie 

Articole. 

 

CAROLINA 

MOGA 

6. Bazele teoretico-

metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul 

culturii fizice şi sportului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Studiul literaturii metodico-

 

 

 

 

 

Conţinuturi textuale. 

 

VICTOR 

BUFTEA 
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Pregătirea profesională a 

specialiştilor în educaţia 

fizică şi sport. 

1.Studiul literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate. 

2.Analiza planurilor şi programelor 

de învăţămînt. 

ştiinţifice de specialitate. 

- Observaţii pedagogice asupra 

desfăşurării procesului de instruire. 

- Analiza planurilor de învăţămînt 

şi a programelor de studii. 

 

 

 

Materiale de 

constatare 

7. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar  

 

Bazele instruirii 

concentrice în educaţia 

fizică şi sport. 

 

 

 

 

 

 

1.Studiul datelor literaturii 

metodico-ştiinţifice de specialitate. 

2.Observaţii pedagogice asupra 

desfăşurării procesului de instruire. 

3.Elaborarea chestionarului 

sociologic. 

 

 

 

 

 

- cercetarea aspectelor instructive 

conform programelor actuale. 

– organizarea anchetării 

sociologice a specialiştilor în 

domeniul. 

Materiale de 

factologie. 

 

 

 

Articol pentru 

publicare 

VICTOR 

BUFTEA 

8. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Исследование и 

совершенствование 

оздоровительных  

программ различных 

систем фитнеса 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы базовой и 

танцевальной аэробики. 

2.Изучение проблемы фитнеса 

3.Коррекция подбора средств и 

методов для создания 

оздоровительных программ. 

4.Создание и практическое 

обоснование экспериментальных 

программ. 

 

 

 

 

 

– изучение проблемы  

оздоровительного фитнеса. 

– создание и апробация 

экспериментальных методик. 

–проведение экспериментов. 

– руководство завершением 

исследования и оформлением 

лицензионных работ. 

 

 

 

 

 

 

Programele de studii  

Articole 

Tezele de licenţă 

ŞIPILOVA 

SVETLANA  
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9. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar 

 

Educarea capacităţilor 

coordinative la studenţi 

prin aerobică cu 

elementele artelor marţiale  

 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fortificare a 

aerobicii cu elementele artelor 

marţiale, în special Tae-bo.  

2. Determinarea celor mai optimale 

mijloacelor şi metode de educare a 

capacităţilor coordinative la 

studenţi prin aerobica cu elementele 

artelor marţiale. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

educarea a capacităţilor 

coordinative la studenţi prin 

aerobică cu elementele artelor 

marţiale, în special Tae-bo. 

4. Alcătuirea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor 

coordinative la studenţi. 

 

 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor 

din literaturа de specialitatea - 
Aprecierea nivelului iniţial de 

pregătire motrică a studenţilor prin 

testarea capacităţilor coordinative  

-  Elaborarea metodicii de educarea a 

capacităţilor coordinative la studenţi 

prin aerobică cu elementele artelor 

marţiale, în special Tae-bo  

- Organizarea experimentului 

pedagogic. Testarea finală a 

capacităţilor coordinative la studenţi   

 

 

 

 

 

 

Referate 

Articole 

Recomandări  

CRAIJDAN 

OLGA 

 

10. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive 

 

Metodica instruirii 

exerciţiilor acrobatice. 

 

 

 

1.Evidenţierea conţinuturilor 

didactice la acrobatică din programa 

şcolară. 

2.Selectarea exerciţiilor specifice în 

instruirea elementelor acrobatice. 

 

  

 

Articol 

JURAT 

VALERIU 
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11.  Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive 

  

Pregătirea sportivă a 

studenţilor din 

învăţămîntul superior în 

cadrul antrenamentelor la 

“powerlifting”. 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de powerlifting. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din powerlifting optimale 

pentru folosirea lor la 

antrtenamentele cu studenţi. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

antrenament 

4. Desfăşurarea testelor speciale 

pentru testarea capacităţilor motrice 

şi fiziologice la studenţi care 

practică powerliftingul. 

 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de 

pregătire motrică şi datele 

antropometrice a studenţilor prin 

testarea capacităţilor motrice şi 

desfăşurarea antropometriei  

- Elaborarea metodicii de antrenament 

la studenţi ce practică powerliftingul 

prin intermediul mijloacelor 

fitnessului de forţă  

-  Organizarea experimentului 

pedagogic. Testarea finală  

 

 

 

 

Teza de doctor 

Articole 

 

DUMUTRU 

PRODAN 

12. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

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 

atitudine lor către activitatea de cultură 

fizică. 

 

 

 

 

- Studierea surselor literare pe 

problemele temei de cercetare. 

- Formarea unui bloc de teste 

pentru aprecierea nivelului al stării 

psihofizice practicanţilor de 

fitness. 

Desfăşurarea sondajului 

sociologic. 

- Desfăşurarea experimentului 

pedagogic.  

 

 

 

 

 

Articole 

 

Referate la conferinţe 

ştiinţifice 

 

Teze de licenţă 

 

Cursul de lecţii  

AFTIMICIUC 

OLGA 
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4. Elaborarea şi argumentarea practică a 

metodicilor şi programelor 

experimentale. 

14. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Problemele comunicării 

profesionale antrenorilor 

de diferite probe de fitness 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza literaturii pe 

problemele activităţii profesionale în 

aspectul comunicativ. 

2.Determinarea specificului 

comunicării profesionale a 

antrenorului de aerobică. 

3.Studierea metodicilor de instruire 

a vorbirii profesionale. 

 

 

 

 

- Studierea surselor literare pe 

problemele temei de cercetare. 

- Aprecierea componentelor 

structurale ale comunicării 

profesionale la antrenorul de 

aerobică. 

- Alegerea metodicilor de instruire 

a vorbirii profesionale legate cu 

domeniul pedagogic.  

 

 

 

Articole 

Referate la conferinţe 

ştiinţifice 

 

 

 

AFTIMICIUC 

OLGA 

 

HUDEACOVA 

OXANA 

 

15. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 

Particularităţi specifice ale 

instruirii tehnicii săriturilor 

în gimnastica la 

trambulină. 

 

 

 

Analiza şi sinteza datelor literaturii 

metodico-ştiinţifice de specialitate 

pe problemele pregătirii sportive în 

gimnastica la trambulină. 

2.Elaborarea programului 

experimental. 

3.Desfăşurarea experimentului 

pedagogic. 

4.Prelucrarea rezultatelor, 

argumentarea experimentală, 

formularea concluziilor. 

 

 

 

- Studiul materialelor literaturii de 

specialitate 

- Etapa experimentului practic. 

- Etapa prelucrării materialelor.  

Pregătirea pentru susţinere a tezei.  

 

 

Teza de licenţă. 

Articol ştiinţific 

pentru materialele 

conferinţei. 

TULBURE 

NICOLAE, 

gr.405 PEF. 

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor)  

16. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEFTER 

MARINA, 

gr.304 FT 
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recuperare 

 

Argumentări privind rolul 

alimentaţiei în fitness-ul 

asanativ. 

 

Studiul literaturii de specialitate 

problematica de cercetare. 

2.Elaborarea programului de lucru: - 

stabilirea testelor speciale;  

- întocmirea programului 

experimental. 

3.Desfăşurarea experimentului, 

înregistrarea datelor. 

4.Prelucrarea materialelor, 

formularea conţinutului tezei 

conform cerinţelor. 

 

- Cercetarea în continuu a literaturii 

de specialitate. 

- Etapa desfăşurării orelor de 

antrenament cu caracter 

experimental. 

- Reviziunea materialelor formularea 

textului, pregătirea către susţinere. 

 

Teza de licenţă. 

Articol pentru 

publicare. 

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor)  

17. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar 

 

Reevaluări conceptuale 

privind desfăşurarea 

calităţilor motrice la 

preşcolari. 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi generalizarea datelor 

literaturii metodico-ştiinţifice de 

specialitate. 

2.Stabilirea prin teste speciale a 

nivelului de dezvoltare a grupelor 

încadrate în experimentul 

pedagogic. 

3.Desfăşurarea  experimentului 

propriu-zis. 

4.Elaborarea conţinuturilor lucrării 

şi argumentarea rezultatelor. 

 

 

 

 

 

- Studiul literaturii de specialitate. 

- Organizarea lecţiilor experimentale 

cu copiii grupelor de lucru. 

- Analiza şi sinteza rezultatelor, 

pregătirea materialelor către 

susţinere. 

 

 

 

 

1.Teza de licenţă. 

Articol pentru 

publicare. 

MATAS 

ALINA, gr.404 

PEF 

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor) 

18. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCAR 

OLGA, 

gr.405PEF 

 

(Cond.şt. 
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universitar 

  

Metodica instruirii 

exerciţiilor de gimnastică 

în sensul noţiunii de 

optimizare. 

1. Studiul şi sinteza materialelor 

literare. 

2. Elaborarea programului 

experimental. 

3. Elaborarea chestionarului. 

4.Aplicarea în practica de lucru a 

programului experimental. 

- Studiul literaturii de specialitate şi 

de implementare a programului 

experimental. 

- Generalizarea rezultatelor 

prelucrarea indicilor pregătirea tezei 

de licenţă. 

Teza de licenţă. 

Articol ştiinţific 

pentru conferinţa 

studenţească. 

Buftea Victor) 

19. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar 

  

Algoritmizarea factorilor 

indispensabili la instruirea 

exerciţiilor de gimnastică. 

 

 

 

 

 

1.Analiza teoretică a literaturii de 

specialitate. 

2.Studiul algoritmizării în cadrul 

disciplinelor practice de specialitate. 

3.Aplicarea programului 

experimental şi înregistrarea 

rezultatelor. 

 

 

 

 

 

-  Cercetarea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate. 

-. Etapa experimentului de constatare. 

- Etapa de prelucrare a rezultatelor şi 

formulare a tezei.   

 

 

 

Teza de licenţă. 

2.Referat pentru 

susţinere. 

SAVCIUC 

EDUARD, 

gr.404 PEF 

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor)  

20. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 

Specificul însuşirii tehnicii 

elementelor în gimnastica 

acrobatică. 

 

 

 

1.Analiza literaturii de specialitate 

căreia, vizează direcţia de cercetare. 

2.Observări pedagogice asupra 

instruirii tehnicii exerciţiilor 

acrobatice în şcolile specializate. 

3.Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic. 

 

 

 

- Studiul literaturii speciale. 

- Organizarea măsurilor specifice de 

antrenament în cadrul instruirii 

tehnicii exerciţiilor acrobatice. 

- Înregistrarea şi prelucrarea datelor 

elaborarea lucrării. 

 

 

Teza de licenţă. 

Articol la 

conferinţa 

ştiinţifică 

studenţească. 

GULÎC IANA,  

gr.403 AM. 

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor)  

21. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALIUC 

NATALIA,  

gr. 305 FT 
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Использование средств 

фитнесса в системе 

тренировочных занятий 

акробатов 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

în domeniul fitness-ului, precum şi 

pe problemele pregătirii sportive în 

acrobatica. 

2.Determinarea stării funcţionale şi 

fizice a practicanţilor.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale, orientate spre 

perfecţionarea rezistenţei generale. 

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 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

22. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

  

Инновационная 

программа „Молдофолк” 

в системе спортивной 

подготовки акробатов 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

în domeniul fitness-ului de dans, 

precum şi pe problemele pregătirii 

sportive în acrobatica. 

2.Determinarea stării funcţionale şi 

fizice a sportivilor.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale, orientate spre 

perfecţionarea procesului de 

pregătire a sportivilor. 

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  

 

Articol 

 

Teza de licenţa 

GLOBA 

ARINA,  

gr. 305 FT 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

23. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare  

 

Мотивация выбора 

фитнесс программы в 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele modului sănătos de 

viaţă. 

 

 

 

 

- Studierea literaturii ştiinţifice de 

specialitate 

- Desfăşurarea sondajului sociologic 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

PLAMADIALA 

VLADIMIR,  

gr. 305 FT 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga)  
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оздоровительных целях 

 

2.Elaborarea anchetelor, care vor fi 

ajuta să deschid părţile ale modului 

sănătos de viaţă al omului 

contemporan. 

3.Aprecierea factorilor şi condiţiilor, 

care contribuie la formarea 

motivaţiei către alegerea fitness 

programei pentru formarea modului 

sănătos de viaţă. 

- Prelucrarea datelor statistice şi 

formarea tezei de licenţă 

 

 

Articol  

 

Teza de licenţa 

24. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare  

 

Коррекция состава массы 

тела мужчин 

молодежного возраста 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele supraponderalei a 

bărbaţilor şi conţinutului fintess 

programelor orientate la corectarea 

masei corporale. 

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 

IVANOV 

VLADIMIR,  

gr. 305 FT 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

25. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare  

 

Perfecţionarea tehnicii 

elementelor din Hip-Hop 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele educaţiei ritmice şi 

antrenamentului de Hip-Hop. 

 

 

 

 

- Studierea literaturii specializate 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

CIUNTU 

NATALIA,  

gr. 304 FT 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 



 12 

prin intermediul 

mijloacelor educaţiei 

ritmice 

2.Determinarea stării fizice şi 

psihomotorice a sportivelor.  

3.Elaborarea metodicii 

experimentale. 

4.Argumentarea practică a 

experimentului pedagogic 

desfăşurat. 

- Prelucrarea datelor statistice; 

formarea tezei de licenţă  

Articol  

Teza de licenţa 

26. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare  

 

Efectul de restabilire stării 

psihofizice al lecţiilor de 

fitness pentru femeile după 

naştere 

 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele temei a tezei de 

licenţă. 

2.Elaborarea anchetelor şi 

desfăşurarea sondajului sociologic. 

3.Aprecierea factorilor şi condiţiilor, 

care contribuie la procesul de 

restabilire stării psihofizice a 

femeilor după naştere. 

 

 

 

 

- Studierea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate 

- Desfăşurarea sondajului sociologic 

- Prelucrarea datelor statistice; 

formarea tezei de licenţă 

 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

ANDRIUŢA 

OLESEA,  

gr. 408 FT, f/r 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

27. Bazele teoretico-

metodologice, 

psihopedagogice, 

socioumanistice şi 

manageriale ale culturii 

fizice  

 

Formarea personalităţii a 

femeilor de vârstă tânără în 

condiţiile modului sănătos 

de viaţă 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele modului sănătos de 

viaţă şi personalităţii a femeilor de 

vârstă tânără. 

2.Elaborarea anchetelor şi 

desfăşurarea sondajului sociologic. 

3.Aprecierea factorilor şi condiţiilor, 

care contribuie la procesul de 

formare personalităţii a femeilor. 

 

 

 

 

 

- Studierea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate 

- Desfăşurarea sondajului sociologic 

- Prelucrarea datelor statistice; 

formarea tezei de licenţă 

 

 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

 

Teza de licenţa 

BULIGA 

IULIANA, gr. 

408 FT, f/r 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 
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28. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

 

Formarea stării psihofizice 

la bărbaţi în sistemul 

lecţiilor de antrenament a 

Aikido 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele stării psihofizice 

umane, precum şi conţinutului al 

lecţiilor de antrenament la Aikido.  

2.Elaborarea anchetelor şi 

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 

 

 

 

- Studierea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor statistice 

obţinute şi formarea tezei de licenţă 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Teza de licenţa 

HANGANU 

SERGHEI,  

gr. 408 FT, f/r 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc Olga) 

29. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Particularităţile desfăşurării 

lecţiilor de aerobică cu 

elementele artelor marţiale  

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fortificare a 

aerobicii cu elementele artelor 

marţiale.  

2. Determinarea celor mai optimale 

mijloacelor şi metode din aerobica 

cu elementele artelor marţiale. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

desfăşurare a lecţiilor de aerobică cu 

elementele artelor marţiale, în 

special Tae-bo. 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de pregătire 

motrică a practicanţilor prin testarea 

capacităţilor fizice  

-  Elaborarea metodicii de desfăşurare a 

lecţiilor de aerobică cu elementele artelor 

marţiale, în special Tae-bo  

- Organizarea experimentului pedagogic. 

Testarea finală a capacităţilor fizice la 

practicanţi  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

CHISNENCO 

LIUBA, 

 gr. 304 F-T 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 
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4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor fizice la 

practicanţi. 

30. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Influenţa de fortificare a 

Shaping-ului asupra 

organismului femeilor 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului sistemului 

lecţiilor de Shaping şi influenţei de 

fortificare. 

2. Determinarea celor mai optime 

mijloace şi metode din sistemul lecţiilor 

de Shaping. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii 

experimentale de desfăşurare a 

sistemului lecţiilor de Shaping. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea datelor antropometrice şi 

capacităţilor fizice la femei. 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de pregătire 

motrică a femeilor prin testarea datelor 

antropometrice şi capacităţilor fizice  

- Elaborarea metodicii experimentale de 

desfăşurare a sistemului lecţiilor de 

Shaping 

- Organiza-rea experimentului 

pedagogic. Testarea finală a datelor 

antropometrice şi capacităţilor fizice la 

femei  

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

MORARI 

EUDOCHIA, 

gr. 304 F-T  

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 

  

31. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Influenţa sistemului 

lecţiilor Pilates asupra 

corecţiei siluetei femeilor 

după naştere 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului sistemului 

lecţiilor Pilates. 

2. Determinarea mijloacelor optime 

pentru folosirea lor în cadrul 

sistemului lecţiilor Pilates pentru 

corecţia siluetei femeilor după 

naştere. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea - Aprecierea 

nivelului iniţial de pregătire motrică a 

femeilor prin testarea capacităţilor 

fizice  

- Elaborarea metodicii de corecţie a 

siluetei femeilor după naştere prin 

sistemul lecţiilor Pilates 

 - Organizarea experimentului 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

COROBAN 

FELICIA,  

gr. 304 F-T 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 
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corecţie a siluetei femeilor după 

naştere prin sistemul lecţiilor 

Pilates. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor fizice la femei. 

pedagogic. Testarea finală a 

capacităţilor fizice la femei  

32. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Metodica educării 

elasticităţii la femei de 

vîrsta tînără prin 

intermediul mijloacelor 

Yoga  

  

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fortificare a 

gimnasticii Yoga.  

2. Determinarea mijloacelor optime 

din gimnastica Yoga pentru 

educarea elasticităţii la femei de 

vîrsta tînără.  

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

educare a elasticităţii la femei de 

vîrstă tînără prin intermediul 

mijloacelor Yoga. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor fizice la femei 

de vîrsta tînără. 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea   

- Aprecierea nivelului iniţial de pregătire 

motrică a femeilor de vîrstă tînără prin 

testarea capacităţilor fizice  

- Elaborarea metodicii experimentale de 

educare a elasticităţii la femei de vîrstă 

tînără prin intermediul mijloacelor Yoga  

- Organizarea experimentului pedagogic. 

Testarea finală a capacităţilor fizice la 

femei de vîrsta tînără  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Zatic Veronica,  

Gr.304 FT 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 

  

33. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Particularităţile desfăşurării 

lecţiilor Yogolates 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fortificare a 

sistemului lecţiilor Yogolates. 

2.Determinarea mijloacelor optime 

pentru folosirea lor în cadrul 

 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de pregătire 

motrică a femeilor prin testarea 

capacităţilor fizice  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Grinico 

Ecaterina,  

Gr.304 FT 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga)  



 16 

sistemului lecţiilor Yogolates. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

desfăşurare a sistemului lecţiilor 

Yogolates. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor fizice la femei. 

- Elaborarea metodicii experimentale de 

desfăşurare a sistemului lecţiilor 

Yogolates  

- Organizarea experimentului pedagogic. 

Testarea finală a capacităţilor fizice la 

femei  

 

34. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 

Методика развития силы 

у девушек, 

занимающихся 

фитнесcом 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

силового фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для развития 

силы у девушек, занимающихся 

фитнессом. 

 3. Разработка и экспериментальная 

аргументация методики по развитию 

силы у девушек, занимающихся 

фитнесcом. 

4. Определение специальных тестов 

для тестирования силы у девушек, 

занимающихся фитнессом. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы  

- Определение исходного уровня 

физической подготовки 

занимающихся девушек с 

помощью тестирования силовых 

способностей  

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование силовых 

способностей у девушек  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Caraseni 

Maria,  

gr.305r FT 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 

35. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Metodica educării 

rezistenţei generale prin 

mijloacele aerobicii de 

dans 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fortificare a 

aerobicii de dans. 

2. Determinarea celor mai optimale 

mijloacelor şi metode din aerobica 

de dans pentru educare rezistenţei 

 

 

 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de pregătire 

motrică a femeilor prin testarea 

capacităţilor fizice  

- Elaborarea metodicii experimentale de 

educare a rezistenţei generale prin 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Panfilii Ana, 
facultatea cu 

frecvenţă 

redusă 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga)  
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generale. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

educare a rezistenţei generale prin 

mijloacele aerobicii de dans. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea rezistenţei generale la 

femei. 

mijloacele aerobicii de dans  

- Organizarea experimentului pedagogic. 

Testarea finală a capacităţilor motrice la 

femei  

36. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Коррекция массы тела в 

системе оздоровительных 

занятий мужчин 

молодого возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы 

оздоровительных занятий мужчин 

молодого возраста. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для коррекции 

массы тела мужчин молодого 

возраста в системе оздоровительных 

занятий. 

3. Разработка и экспериментальная 

аргументация методики по 

коррекции массы тела в системе 

оздоровительных занятий мужчин 

молодого возраста. 

4. Определение специальных тестов 

для тестирования 

антропометрических данных и 

физических качеств мужчин 

молодого возраста. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы  

- Тестирование антропометрических 

данных мужчин молодого возраста.  

- Определение исходного уровня 

антропометрических данных и 

физической подготовки 

занимающихся мужчин молодого 

возраста с помощью тестирования 

физических качеств  

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физической подготовки 

мужчин молодого возраста  

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Varvarici 

Alexandr, 

facultatea cu 

frecvenţă 

redusă 

 

(Cond.şt. 

Craijdan Olga) 

37.  Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUZUN ANA, 

Facultatea cu 

frecvenţă 

redusă gr. 408 
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Particularităţile 

modificărilor 

antropometrice la copii de 

10-12 ani prin intermediul 

antrena-mentelor de 

fitness. 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului de 

antrenament de fitnes la copii de 10-12 

ani. 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor din fitness optimale pentru 

folosirea lor la antrtenamentele de 

fitness. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii demodificare 

a datelor antropometrice prin 

intermediul antrenamentelor de fitness 

la copii cu virsta de 10-12 ani. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor motrice şi 

fiziologice la copii de 10-12 ani care 

practică fitnesul. 

 

- Analiza şi generalizarea datelor din 

literaturа de specialitatea  

- Aprecierea nivelului iniţial de 

pregătire motrică şi datele 

antropometrice a copiilor de 10-12 

ani prin testarea capacităţilor motrice 

şi desfăşurarea antropometriei  

- Elaborarea metodicii de 

antrenament la copii de 10-12 ani 

prin intermediul mijloacelor 

fitnessului  

- Organizarea experimentului 

pedagogic. Testarea finală  

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.) 

38. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Modificările constituţiei 

corporale la femei de 20-30 

ani prin intermediul 

antrenamentelor de fitness-

forţă. 

 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului sistemei 

lecţiilor de fitness. 

2. Determinarea mijloacelor lecţiilor 

de fitness cu scopul modificării 

constituţiei corporale la femei de 20-

30 ani. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimental a metodicii 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 în cadrul 

antrenamentelor de fitness  

- Organizarea experimentului 

pedagogic. Testarea finală a 

capacităţilor fizice la femei. 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Polcovnicova 

Olga 
Facultatea cu 

frecvenţă 

redusă gr. 408 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.) 
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39. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Aspectele dezvoltării 

forţei-rezistenţei la poliţişti 

prin intermediul 

antrenamentelor de fitness-

forţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Studierea conţinutului procesului 

de antrenament de fitness-forţă cu 

orientare de forţă-rezistenţă 

2. Determinarea mijloacelor şi 

metodelor optimale pentru folosirea 

lor la antrtenamentele de fitness-

forţă în scopul dezvoltării forţei-

rezistenţei. 

3. Elaborarea şi argumentarea 

experimentală a metodicii de 

dezvoltare a forţei-rezistenţei la 

poliţişti prin intermediul 

antrenamentelor la fitness-forţă. 

4. Alcătuirea testelor speciale pentru 

testarea capacităţilor motrice şi 
fiziologice la poliţişti. 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbator 

Dumitru 
Facultatea cu 

frecvenţă 

redusă grupa 

408 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportiv 

Развитие силовых 

способностей у 

подростков средствами 

силового фитнесса. 

 

 

 

 

 

1.Изучение системы занятий 

силового фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  развитие 

силовых способностей у 

подростков. 

3. Разработка и 

 

 

 

  

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы. 

- Тестирование 

антропометрических данных. 

Определение исходного уровня 

физической подготовки 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Носков 

Леонид,  

facultatea Sport, 

gr. 305 F+T 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  
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экспериментальная аргументация 

методики по развитию силовых 

способностей у подростков 

средствами силового фитнесса. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

занимающихся с помощью 

тестирования физических качеств  

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физических качеств у 

подростков. 

41. Bazele teoretico-

metodologice ale 

pregătirii profesionale a 

specialiştilor în domeniul 

culturii fizice şi sportului 

Бодибилдинг как средство 

развития силовых качеств у 

мужчин среднего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

силового фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  развития 

силовых качеств у мужчин среднего 

возраста. 

3. Разработка и экспериментальная 

аргументация методики по развитию 

силовых качеств у мужчин среднего 

возраста средствами силового 

фитнесса. 

4. Определение специальных тестов 

для тестирования физических 

качеств занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы  

- Тестирование антропометрических 

данных мужчин среднего возраста.  

-Определение исходного уровня 

физической подготовки 

занимающихся мужчин среднего 

возраста с помощью тестирования 

физических качеств . 

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физических качеств у 

мужчин среднего возраста . 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Мальковский 

Генадий  
facultatea Sport, 

gr. 305 F+T 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  
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42. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Положительные влияние 

силового фитнесса на 

здоровье в пожилом 

возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  занятий 

фитнесса у людей пожилого 

возраста. 

3. Разработка и 

экспериментальная аргументация 

методики по занятий фитнесса у 

людей пожилого возраста. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы . 

- Тестирование антропометрических 

данных людей пожилого возраста. 

Определение исходного уровня 

физической подготовки 

занимающихся с помощью 

тестирования физических качеств. 

Этап – III 

Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физических качеств (апрель 

2012). 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Гаидаржи 

Виктор,  

facultatea cu 

frecvenţă 

redusă, gr.409 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  

  

 

43. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Развитие силовых 

способностей у 

заключенных средствами 

силового фитнесса. 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  развития 

силовых способностей у 

заключенных средствами 

силового фитнесса. 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы  

- Тестирование 

антропометрических данных 

заключенных. Определение 

исходного уровня физической 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Тетереа 

Владимир, 
facultatea cu 

frecvenţă 

redusă, gr. 409 

 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  

  



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка и 

экспериментальная аргументация 

методики по занятий фитнесса у 

заключенных. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

подготовки занимающихся с 

помощью тестирования 

физических качеств  

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физических качеств . 

 

44. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

Особенности 

пропорционального 

развития у детей 

занимающихся 

фитнессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение системы занятий 

фитнесса. 

2. Определение оптимальных 

средств и методов для  занятий 

фитнесса у детей. 

3. Разработка и 

экспериментальная аргументация 

методики по занятий фитнесса у 

детей. 

4. Определение специальных 

тестов для тестирования 

физических качеств 

занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

- Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической 

литературы  

- Тестирование 

антропометрических данных детей. 

Определение исходного уровня 

физической подготовки 

занимающихся с помощью 

тестирования физических качеств. 

- Проведение педагогического 

эксперимента. Финальное 

тестирование антропометрических 

данных и физических качеств. 

 

 

 

 

 

Teza de licenţă 

Referat 

Articol 

Recomandări 

Долошкан 

Алехандр, 
facultatea cu 

frecvenţă 

redusă, gr.409 

 

(Cond.şt. 

Prodan D.)  
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45. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

телеоператоров 

средствами силового 

фитнесса 

 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы физической 

подготовки 

2.Изучение проблемы силового 

фитнеса  

3.Определение средств и методов 

занятий по физической 

подготовке телеоператоров 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование программы 

физической подготовки 

телеоператоров 

5.Определение величины 

оздоровительного эффекта при 

использовании 

экспериментальной программы. 

 

 

 

 

- изучение исследуемых проблем. 

Апробация и использование 

средств и методов 

экспериментальной программы. 

- Определение задач, параметров и 

тестов исследования. 

- проведение эксперимента. 

– завершение и оформление 

работы.   

 

 

 

 

Подготовка 

сообщения на 

научную 

конференцию 

каф.гимн. 

Защита 

лицензионной 

работы. 

Lazucov 

Dmitrii,  

gr. 305 FT  

 

(Cond.şt. 

Şipilova V.)  

46. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Использование средств 

аэробики во внеклассной 

работе секции баскетбола 
со школьниками 

гимназического цикла 

 

 

 

1.Изучение проблемы школьной 

классно и внеклассной работы по 

физической культуре 

2.Изучение проблемы аэробики.  

3.Изучение проблемы баскетбола.                                        

4.Определение средств и методов 

внеклассных занятий секции 

баскетбола с использованием средств 

аэробики. 

5..Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы внеклассных занятий. 

 

 

 

– изучение исследуемых проблем. 

- Определение задач, методов и 

программы исследования. 

- проведение эксперимента. 

– завершение и оформление 

лицензионной работы. 

 

 

 

1.Подготовка 

сообщения на 

научную 

конференцию 

каф.гимнастики. 

2.Защита 

лицензионной 

работы.  

Titarciuc 

Alexandr,  

gr. 305 FT 

 

(Cond.şt.  

Şipilova V.)  
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47. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Использование средств 

силового фитнесса в 

кондиционной 

тренировке мужчин 

молодого возраста 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы фитнеса 

2.Изучение проблемы силового 

фитнеса. 

3.Изучение проблемы кондиционной 

тренировки мужчин молодого 

возраста. 

4.Определение средств и методов 

экспериментальной работы. 

5.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. 

Oleinic Oleg, 
gr. 305 FT 

 

(Cond.şt. 

 Şipilova V.)  

 

48. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Особенности 

рекреативных занятий 

бодифитнессом мужчин 

молодого возраста 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы 

рекреативных занятий мужчин 

молодого  возраста. 

2.Изучение проблемы 

бодифитнеса. 

3.Определение средств и методов 

бодибилдинга для рекреативных 

занятий бодифитнеса.. 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы занятий. 

 

 

 

- Изучение исследуемых   проблем. 

– определение задач, методов и 

программы исследования. 

– проведение эксперимента. 

– завершение работы и 

оформление лицензионной работы. 

 

 

 

Защита 

лицензионной 

работы 

Calestru 

Vitalii,  

gr. 305 FT 

 

(Cond.şt. 

Şipilova V.)  

49. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazur Anton,  

gr. 305 FT 
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fizice recreative şi de 

recuperare 

  

Общая физическая 

подготовка мужчин 

молодого возраста 

средствами силового 

фитнесса  

 

 

1.Изучение проблемы физической 

подготовки мужчин молодого 

возраста. 

2.Изучение проблемы возрастных 

особенностей и физических 

возможностей мужчин молодого 

возраста. 

3.Определение средств и методов 

для физической подготовки 

мужчин молодого возраста 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование исследуемой 

программы 

 

- Изучение исследуемой проблемы. 

– определение задач, методов и 

программы исследования. 

– проведение эксперимента. 

- завершение работы и оформление 

лицензионной работы.  

 

Защита 

лицензионной 

работы.  

(Cond.şt.  

Şipilova V.)  

 

50. 

Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

 Особенности 

оздоровительных занятий 

женщин молодого 

возраста с 

использованием средств 

современного танца 

 

1.Изучение проблемы 

оздоровительной физической 

культуры 

2.Изучение проблемы 

танцевальных видов фитнес-

аэробики. 

3.Определение средств и методов 

для проведения оздоровительных 

занятий танцевальной 

направленности. 

4.Создание и экспериментальное 

обоснование экспериментальной 

программы. 

 

 

 

- Изучение исследуемой проблемы. 

– определение задач и методов 

исследования. 

– проведение эксперимента. 

– завершение работы и 

оформление лицензионной работы. 

 

 

 

Защита 

лицензионной 

работы. 

Vâlcu Cristina,  

gr. 304 FT 

 

(Cond.şt.  

Şipilova V.)  

51. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare  

 

 

 

 

  

 

Ataman Alina, 
masterandă 

 

(Cond.şt. Jurat 
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Formarea  modului sănătos 

de viaţă la elevii ciclului 

gimnazial (fete) prin 

intermediul aerobicii  

1. Sistematizarea conţinutului selectat şi 

prezentarea analizei bibliografice. 

2.Prelucrarea datelor obţinute în 

rezultatul testării. 

3.Argumentarea utilizării mijloacelor 

aerobicii în formarea modului sănătos 

de viaţă 

Capitolulul I  

a tezei  

Teza de master 

Valeriu) 

 

52. 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 

Masterand 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc 

Olga) 

 

53. 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 

3.Aprecierea unui bloc de teste 

pentru determinarea stării psihice şi 

fizice a bărbaţilor  

4.Alegerea mijloacelor şi metodelor 

pentru elaborarea unui sistem de 

 

 

 

 

- Studierea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate 

- Desfăşurarea sondajului sociologic 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor statistice 

obţinute şi formarea tezei de licenţă 

 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

Articol  

Teza de licenţa 

 

Fedoseev 

Alexandr 

Masterand 

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc 

Olga) 
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fitness-lecţii  

5.Elaborarea şi argumentarea 

practică a programului experimental 

54. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

   

Pregătirea psihofizică a 

studenţilor facultăţii de 

economie a USM prin 

intermediul fitness 

aerobicii 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare 

pe problemele temei a tezei de 

licenţă. 

2.Aprecierea pregătirii fizice şi 

fiziologice a studenţilor facultăţii de 

economie din USM.  

3.Alegerea mijloacelor şi metodelor 

pentru elaborarea metodicii 

experimentale conform profesiei 

viitoare a studenţilor examinate. 

4.Elaborarea şi argumentarea 

practică a metodicii experimentale. 

 

 

 

- Studierea literaturii pe problemele 

pregătirii psihofizice a studenţilor; 

conţinutului şi metodelor a fitness 

aerobicii  

- 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 

Palamarciuc-

Berlinschi 

Lilia 

Masterandă  

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc 

Olga) 

  

55. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

   

Îmbunătăţirea sistemului 

muscular al femeilor de 

prima vârstă matură prin 

intermediul treningului de 

forţă 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare pe 

problemele temei a tezei de licenţă 

2.Aprecierea unui bloc de teste pentru 

determinarea stării fizice a femeilor de 

prima vârstă matură.  

3.Alegerea mijloacelor pentru 

elaborarea unui sistem al treningului de 

forţă pentru îmbunătăţirea sistemului 

muscular al femeilor. 

4.Elaborarea şi argumentarea practică a 

metodicii experimentale. 

 

 

 

- Studierea literaturii metodico-

ştiinţifice de specialitate 

- Organizarea şi desfăşurarea 

experimentului pedagogic  

- Prelucrarea datelor statistice 

obţinute şi formarea tezei de licenţă 

 

 

 

 

Referat pentru 

conferinţa 

ştiinţifică  

 

Articol  

 

Teza de licenţa 

Guţanu 

Dumitru 

Masterand  

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc 

Olga) 
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56. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice recreative şi de 

recuperare 

   

Micşorarea componenţei de 

grăsime a masei corporale 

la bărbaţi de vârstă medie 

 

 

 

 

1.Analiza şi sinteza datelor literare pe 

problemele temei a tezei de licenţă. 

2.Aprecierea pregătirii fizice şi 

fiziologice la bărbaţi de vârstă medie, 

care au problemele masei corporale.  

3.Alegerea mijloacelor şi metodelor 

pentru elaborarea metodicii 

experimentale conform necesităţilor 

bărbaţilor 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 

Bordeniuc 

Alexandru 

Masterand  

 

(Cond.şt. 

Aftimiciuc 

Olga) 

  

57. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar 

 

Базовая аэробика в 

системе  

оздоровительных занятий 

студентов 

Государственного 

Университета 

Республики Молдова 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение проблемы базовой  

аэробики. 

2.Изучение проблемы 

физиологических возможностей 

женщин молодого возраста. 

3.Определение средств и методов 

для создания исследуемой 

программы. 

4.Создание и практическое 

основание экспериментальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

- изучение проблемы базовой  

аэробики. 

- изучение проблемы 

акробатической подготовки. 

- создание и апробация 

экспериментальной методики. 

- проведение эксперимента. 

- завершение исследования и 

оформление лицензионной работы. 

 

 

 

 

 

Защита 

лицензионной 

работы. 

Putinova 

Ecaterina 

Masterandă  

 

(Cond.şt. 

Şipilova 

Svetlana)  
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58. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive  

 

Metodologia pregătirii 

specifice a juniorilor I       

(12-13 ani) în dansul 

sportiv. 

 

 

 

1.Fundamentarea teoretică a 

problemei în baza analizei datelor 

literaturii de specialitate. 

2.Aprecierea şi caracteristica 

pregătirii motrice a juniorilor I la 

dans sportiv. 

3.Determinarea fundamentelor 

metodologice de pregătire a 

juniorilor în dans sportiv. 

4.Argumentarea experimentală a 

eficienţei metodologiei elaborate în 

pregătirea juniorilor în dans 

sportiv. 

 

 

 

- Continuarea studierii izvoarelor 

literare şi sinteza datelor cercetate  

- Analiza modulelor elaborate privind 

metodologia pregătirii juniorilor I în 

dans sportiv prin experiment 

constatativ. 

- Formarea tezei de doctor.  

- Participarea la discuţii. 

 

 

 

Referate 

Articole 

Recomandări 

Lucrări metodice. 

Teză de doctor 

Monografie. 

 

GRIGORE 

VIRGIL 

Doctorand  

 

(Cond.şt. 

Grimaschi 

Teodor )   

59. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar 

   

Formarea valorilor afectiv-

atitudinale în procesul 

educaţiei fizice la elevii 

claselor liceale.  

 

 

 

 

 

 

1.Analiza datelor literaturii de 

specialitate privind  formarea 

valorilor   afectiv-atitudinale. 

2.Aprecierea nivelului 

comportamental în cadrul lecţiilor 

de educaţie fizică. 

3.Determinarea conţinutului şi 

metodologiei de formare 

 a valorilor afectiv-atitudinale în 

procesul educaţiei fizice. 

4.Argumentarea experimentală a 

 

 

 

 

 

 

- Continuarea analizei fundamentării 

teoretice a conţinutului formării 

valorilor afectiv- atitudinale. 

- Prelungirea rezultatelor în 

experimentul constatativ şi 

determinarea conţinutului formării 

valorilor afectiv-atitudinale. 

- Formarea tezei de doctor. 

Participarea la discuţii. 

 

 

 

 

 

Referate 

Articole 

Recomandări 

Lucrare  metodică. 

Teză de doctor în 

pedagogie. 

AIRINEI 

MIHAI 

Doctorand  

 

(Cond.şt. 

Grimaschi 

Teodor )    
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structurii şi conţinutului procesului 

de formare a valorilor afectiv-

atitudinale la elevii claselor liceale. 

60. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive 

 

Estimarea influenţei 

dansului sportiv asupra  

dezvoltării capacităţilor 

psihomotrice la juniori I 

 (12-13 ani). 

 

 

 

 

1.Analiza teoriei şi practicii 

moderne a dezvoltării capacităţilor 

psihomotrice la juniori I 

 în dans sportiv. 

2.Stabilirea nivelului capacităţilor 

psihomotrice specifice a 

dansatorilor juniori I. 

3.Elaborarea structurii şi  

conţinutului pregătirii psihomotrice 

a juniorilor I. 

4.Argumentarea teoretică şi 

fundamentarea experimentală a 

influenţei dansului sportiv asupra 

dezvoltării capacităţilor 

psihomotrice la juniori de 12-13 ani 

în dans sportiv. 

 

 

 

 

- Continuarea studierii izvoarelor literare 

şi practicii dezvoltării capacităţilor 

psihomotrice. 

- Argumentarea experimentală a 

estimării influenţei dansului sportiv 

asupra dezvoltării capacităţilor 

psihomotrice la juniori I în dans sportiv. 

- Formularea tezei şi prezentarea în 

cadrul catedrei. Participarea la discuţii.  

 

 

Referate 

Articole 

Raport. 

Lucrare  metodică. 

Teză de doctor în 

pedagogie. 

Monografie. 

BÂTEA 

MARIA 

FLORINA 

GRIGORE 

Doctorandă  

 (Cond.şt. 

Grimaschi 

Teodor )    

61. Bazele teoretico-

metodologice ale culturii 

fizice în sistemul 

învăţământului 

preuniversitar şi 

universitar  

 

Formarea competenţelor 

cognitive la elevii claselor 

liceale în cadrul disciplinei 

 

 

 

 

 

 

1.Studiul în continuare a 

materialelor didactice, ştiinţifice pe 

direcţia de cercetare. 

2.Continuarea desfăşurării 

 

 

 

 

 

- sinteza materialelor ce vizează 

tematica de cercetare. 

- aplicarea programului experimental 

în continuarea desfăşurării lecţiilor la 

grupele de lucru.  

 

 

 

Teze şi articole 

ştiinţifice pentru 

publicare în 

JURAVLE 

MARIANA 

(anul IV)  

Doctorandă  

  

(Cond.şt. 

Buftea Victor)   
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„Pregătire sportivă 

teoretică”. 

experimentului pedagogic cu 

înregistrare a indicilor. 

3.Prelucrarea materialelor obţinute 

şi argumentarea teoretico-

experimentală a acestora. 

conferinţele 

ştiinţifice. 

62. Bazele teoretico-

metodologice ale 

antrenamentului sportive 

 

Pregătirea tehnică a 

sportivilor halterofili la 

etapa incipientă.  

 

 

1.Analiza în continuare a 

materialelor teoretice şi documentar 

factologice pe direcţia de cercetare. 

2.Desfăşurarea chestionării 

sociologice cu specialiştii în 

domeniul de cercetare. 

3.Desfăşurarea în continuare a 

experimentului pedagogic propriu-

zis. 

4.Înregistrarea indicilor rezultatelor 

opţiune, analiza şi argumentarea lor. 

 

 

- Continuarea studiului centralizat 

materialelor respective. Pe tot 

parcursul anului. 

- Etapa de organizare a chestionării 

sociologice  

- continuarea experimentului 

pedagogic de bază conform 

programului de lucru.  

 

 

Referate, articole, 

teze privind 

(rezultatele obţinute 

spre publicarea 

acestora în 

materiale de 

culegeri ale 

conferinţelor 

ştiinţifice.  

DIMOFTE  

COSTEL  

(anul III) 

Doctorand  

 

(Cond.şt. 

Buftea Victor)    

                               

 

                                Şeful catedrei de gimnastică      

                                dr. în pedagogie, conf. univ.                                     Buftea V.         


