
 



1. MISIUNI ȘI OBIECTIVE 

 

Misiunea echipei de asigurare a calității catedrei MCF este de a îmbunătăți calitatea 

procesului instructiv-educativ și a pregătirii profesionale a cadrelor didactice ale catedrei MCF, 

promovarea cercetării ştiinţifice și formarea abilităților manageriale la studenții și masteranzii 

USEFS,   

Obiectivele activității catedrei MCF în domeniul asigurării calității procesului educaţional 

pentru perioada de raport sunt următoarele: 

1. Obiectiv strategic: 

· Excelenţa academică prin creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea continuă a 

activităţii catedrei. 

2. Obiective operaţionale: 

· Definirea responsabilităţilor, procedurilor de evaluare a calităţii, a documentelor şi a 

fluxului informaţional 

· Definirea indicatorilor relevanţi şi a metodelor de evaluare internă a calităţii privind 

activitatea didactică, activitatea de cercetare,  cooperarea interdisciplinară. 

· Pregătirea cadrului documentar şi de comunicare necesar evaluării externe (raportul 

anual de asigurare a calităţii) 

· Proiectarea Manualului 

· Crearea unei culturi a calităţii prin dezbateri manageri-studenţi-comunitate 

· Elaborarea unui program de asigurare a calităţii 

 asigurarea calităţii procesului de studii, bazată pe predarea orientată a disciplinelor 

catedrei,  în  vederea  formării  profesionale a cadrelor de calificare superioară pentru domeniul 

culturii fizice și sportului;  

 crearea şi menţinerea în cadrul catedrei al unui  mediu academic favorabil  pentru  

activitate creativă şi performantă, bazat pe respect, colaborare şi susţinere reciprocă; 

 elaborarea și perfecționarea continuă a  curriculum-urilor  la disciplinele catedrei; 

 perfectarea și renovarea sistematică a cursurilor predate, elaborarea prelegerilor în 

format clasic și  electronic, selectarea metodelor adecvate de predare a diferitor teme; 

  atragerea insistentă a  studenţilor în elaborarea tezelor de licenţă şi  de master, 

acordarea suportului metodic în conceperea  şi perfectarea lor; 

 elaborarea materialelor didactice pentru studenţi; 

  editarea materialelor ştiinţifice în reviste şi culegeri de profil; 

 implicarea activă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică; 

 perfectarea continuă a  testelor de evaluare curentă și finală; 



 implicarea activă a cadrelor didactice în activitatea de formare continuă a specialiştilor 

din domeniul educaţiei fizice şi sportului; 

 dezvoltarea culturii organizaţionale în toate domeniile de activitate ale catedrei; 

 promovarea activă a imaginei catedrei (pag. Web a USEFS, activitate obştească), 

atragerea elevilor şi studenţilor la studii de licenţă şi masterat în cadrul USEFS etc. 

2. ORGANIZAREA CATEDREI MCF, STRUCTURS ȘI PROGRAMELE DE 

DTUDII LA CARE SE ASIGURĂ EDUCAȚIA 

Catedra MCF are o structură bine determinată și ierarhizată. Toate cadrele didactice și 

colaboratorii sunt implicați activ în lucrul diferitor comisii. Șeful catedrei coordonează și 

monitorizează procesul de activitate în strînsă colaborare cu toți membrii catedrei. Laborantul 

superior asigură lucrul de secretariat, iar inginerul-programator – baza tehnico-informațională și 

mediatizarea realizărilor marcante ale catedrei prin intermediul web-site-ului USEFS. În 

gestiunea catedrei se află două săli de calculatoare, proiectoare și alte mijloace tehnice care 

asigură procesul didactic.  

 

Fig.1. Organigrama catedrei MCF 

 

 



 ASIGURAREA CU CADRE DIDACTICE 

În perioada de dare de seamă la Catedra MCF au activat 16 cadre didactico-ştiinţifice, dintre care 

9 cadre didactice titulare şi 7 angajate prin cumul. Dintre ele: 2 – dr., prof. univ.;7 – dr., conf. univ., 3 – 

dr.,  4– lectori univ. 

Personalul auxiliar al catedrei este reprezentat de către un laborant superior. 

Tabelul 2 

Cadrele didactico-ştiinţifice ale catedrei MCF 
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1.  Budevici-Puiu Anatolie  +       

2.  Cuşneriov Alexei   +      

3.  Ambrosi Nicolae   +      

4.  Timuș  Maria    +     

5.  Carp Ana       +  

6.  Volcu Irina       +  

7.  Volcu Gheorghe    +     

8.  Franţ Ana       +  

9.  Savin Alexandru       +  

10.  Budevici-Puiu Liliana   +      

11.  Frunză Gabriela   +      

12.  Petrov Elena   +      

13.  Ceban Vasile   +      

14.  Amelicichin Ecaterina    +     

15.  Triboi Vasile  +       

16.  Manolachi Victor   +      

 
TOTAL 

% 
 

2 

12% 

7 

44% 

3 

19% 
  

4 

25% 

 

100% 

 
Norma didactică a profesorilor se repartizează conform Regulamentului Ministerului 

Educaţiei al RM. Sarcina didactică a profesorilor ce activează în cadrul catedrei MCF este 

distribuită astfel: Budevici-Puiu Anatolie -1,25; Cuşneriov Alexei -1,5; Ambrosi Nicolae - 0,75; 

Timuș  Maria - 0,5; Ceban Vasile – 1,0; Carp Ana - 1,5; Volcu Irina - 1,5; Volcu Gheorghe - 1,5; 

Franţ Ana - 1,5; Savin Alexandru - 1,0; Budevici-Puiu Liliana - 0,5; Frunză Gabriela 0,25; 

Petrov Elena - 0,25; Triboi Vasile – 0,25; Manolachi Victor – 0,25; Amelicichin Ecaterina – 0,5. 

Pe parcursul anului de studiu cadrele didactice  au elaborat peste 100 de prelegeri în 

format PowerPoint, au actualizat testele de evaluare curentă şi finală. 

Perfecţionarea profesorilor din cadrul catedrei se desfăşoară prin intermediul seminarelor 

metodice şi prin participarea la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. În anul curent la 



catedră au fost  discutate materialele didactice, elaborate de cadrele didactice, s-au desfăşurat 

mai multe seminare. Printre ele se enumeră: 

Seminare/mese rotunde: 

Organizarea seminarelor ştiinţifice 

1. Seminar profesional: ,,Cercetarea și comunicarea științifică, aspecte scientometrice”, 

Chișinău, 25 Octombrie 2017. Comitet organizatoric: Budevici-Puiu L. 

Participarea la seminare, mese rotunde, traininguri 

1. Seminar Tematic Antidoping: Farmacologia sportivă. 20 septembrie 2017. USEFS. 

Participanți: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L., Volcu I., Franț A. 

2. Seminar profesional: ,,Cercetarea și comunicarea științifică, aspecte scientometrice”, 

Chișinău, 25 Octombrie 2017. Participanți: Budevici-Puiu L., Volcu I., Franț A., Volcu G. 

3. Seminar: ,,Antrenamentul sportiv modern: aspecte teoretico-metodice”, Chișinău 26 

octombrie 2017. Participant: Volcu G. 

4. Seminar informativ – metodic: (Ziua mondială a calității) Calitatea procesului 

educațional – condiție a formării specialistului de cultură fizică. 13 noiembrie 2017, USEFS. 

Participanți: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L., Volcu G. 

5. Seminar: ,,Probleme actuale ale educației fizice în instituțiile de învățământ 

preuniversitar”, Chișinău, 21 Noiembrie 2017. Participanți: Volcu I., Volcu G. 

6. Seminar informativ – metodic: „Consolidarea parteneriatului dintre comunitatea 

academic și alți actori sociali” 12 decembrie 2017. USEFS. Participanți: Budevici-Puiu A., 

Budevici-Puiu L.,Volcu I., Franț A., Volcu G. 

7. Seminar: „Cariera de succes în domeniul antrenamentului sportiv” Chișinău 20 februarie 

2018. Participant: Volcu G. 

8. Masă rotundă (on-line): Calitatea învățământului superior de cultură fizică și factorii ce 

îl determină din cadrul Conferinței Internaționale on-line „SPORTUL ȘI SOCIETATEA 

CONTEMPORANĂ”. 29 martie 2018. Participanți: Budevici-Puiu A., Volcu I., Franț A., Savin 

A., Cușneriov A., Volcu G. 

9. Seminar științific: „Актуальные проблемы Олемпийсого спорта и подготовка 

национальных команд к Олемпийским играм” 11 aprilie 2018. Participanți: Budevici-Puiu 

A., Budevici-Puiu L.,Volcu I.,  Savin A., Ceban V., Volcu G. 

10. Masă rotundă: ,, Aspecte deontologice ale educaţiei incluzive” Chișinău, 25 aprilie 

2018. Participanți: Volcu I., Volcu G. 

11. Seminarul: Autoguvernarea studenţească din perspectiva organizației sindicale 

Modulele: ”Trening de consolidare a grupului”, ” Portretul psihologic al unui lider sindical”, 

28.10.2017, UPSC”I. Creangă”, Chișinău. Formator: Franț A. 



12. Seminar de instruire a activului sindical al Organizației Sindicale Studențești UTM 

Modulul: Managementul echipei, 31.03.2018, Institutul Muncii, Chișinău. Formator: Franț A. 

Proiecte/granturi de cercetare 

1. Naţionale  

2. Internaţionale 

Budevici-Puiu Liliana - Aplicare în proiectul transfrontalier „Minte sănătoasă în 

corp sănătos” în colaborare cu Colegiul Naţional „C.Negruzzi”Iaşi, România 

Budevici-Puiu Anatolie Aplicare în proiectul FRF Asigurarea ştiinţifico-metodică a 

managementului antrenamentului al loturilor naţionale de fotbal (U15, U16, U17, U18, U19, 

U21) ale Republicii Moldova pentru preliminarele campionatelor mondiale și europene (2018-

2021) 

3. Membru 

Budevici-Puiu Liliana - În proiectul instituţional 15.817.06.25F „Strategia 

acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul integrării 

europene a Republicii Moldova” 

Budevici-Puiu Anatolie, membru în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 

aplicative cu titlul “Asigurarea științifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor 

naționale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, Campionatele europene și mondiale 

(2015-2018)” 

Budevici-Puiu Anatolie , membru în proiectul Monografia „Selecția în sport” 

Director 

Realizarea stagiilor de cercetare în străinătate/participări în programe de mobilitate 

ştiinţifică  

Budevici-Puiu L.  - Participare la  Study visit to the Maastricht University Brussels 

Campus (Belgium)/ 29 May – 02 June 2018 

Budevici-Puiu L.  - Participare la programul d eformare continuă Universitatea 

Ecologică Bucureşti “Obiective şi indicatori de performanţă ştiinţifică. Monitorizare şi evaluare 

”, Martie 2017 

Petrov E., Participare la Forumul ENQA. Subiecte discutate: Provocări în asigurarea 

externă a calității la nivel european. Bune practici dezvoltate la nivel național. Rolul studenților 

în procesul de asigurare a calității la nivel universitar. Standardele și liniile directoare în 

asigurarea calității.: aplicabilitate și funcționalitate. Elaborarea unei Convenții internaționale 

privind recunoașterea calificărilor și diplomelor. 18-20 aprilie 2018, Zaragoza, Spania. 

 

Membri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor 



ştiinţifice 

Membru în comitete ştiinţifice: 

 Budevici-Puiu A., Membru comitet științific Congresul Științific Internațional ”Sport. 

Olimpism. Sănătate”, ediția a II-a, 26-28 octombrie 2017, Chișinău 

 Budevici-Puiu A., Membru comitet științific Conferința Științifică Internațională 

”Tradiții, realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice”, 25-26 mai 2018, Chișinău 

 Budevici-Puiu Liliana  Member of Scientific Committee. 3
rd

 International Scientific 

Conference “Sports, Education, Culture – interdisciplinary approaches in scientific research”, 

26-27 may 2017, Galati, Romania 

 Budevici-Puiu Liliana  Member of Scientific Committee.International Scientific 

Session “Physical Education and Sport, Healthy Lifestyle boost factors”, 5 may 2017, Bucharest, 

Romania. 

 Budevici-Puiu Liliana Membru comitet științific. Congresul Științific Internațional 

”Sport. Olimpism. Sănătate”, ediția a II-a, 26-28 octombrie 2017, Chișinău 

 Budevici-Puiu Liliana Membru comitet științific. Conferința națională ”Nutriția 

sportivă de la educație la performanță”, București, 23-25 noimebrie 2017, Universitatea 

Româno-Americană 

Budevici-Puiu Liliana Membru comitet științific. Conferința Științifică Internațională 

”Tradiții, realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice”, 25-26 mai 2018, Chișinău 

Membri cu experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau 

învăţământ naţionale şi internaţionale 

1. Budevici-Puiu L. Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al USEFS. 

2. Budevici-Puiu L. Membru  al Consiliului de Administraţie al USEFS. 

3. Budevici-Puiu L. Membru al Senatului USEFS. 

4. Volcu G. Membru  al Consiliului Facultății  de Pedagogie. 

5. Volcu I. Membru  al Consiliului Facultății de Sport. 

6. Franț A. Membru  al Consiliului Facultății Sport. 

7. Savin A. Membru  al Consiliului Facultății Sport. 

8. Budevici Puiu L. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil  al universităţii. 

9. Budevici-Puiu A., Membru al Senatului USEFS. 

10. Budevici-Puiu A. Membru al Comitetului Științific al  Revistei „Ştiinţa Culturii 

Fizice”. 

11. Budevici-Puiu A., Vicepreședinte al Seminarului Ştiinţific de profil  al universităţii. 

12. Budevici-Puiu A., Membrul Consiliului Școlii Doctorale al USEFS,conform 

ordinului nr.60 din 03.06.2015. 



13. Budevici-Puiu A. Vicepreședinte al Consiliului Facultății Sport. 

14. Petrov E. Membru al Consiliului Coordonator al Agenției Naționale de Asigurare a 

Calității în Învățământul Profesional (RM). 

15. Cuşneriov A. Membru al comisiei de asigurare a calității USEFS. 

 

3. STRUCTURA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN CADRUL 

CATEDREI MCF 

 

În cadrul catedrei MCF activează Echipa de asigurare a calității compusă din trei membri: 

Budevici-Puiu Anatol, dr. conf. univ (președinte) Cușnereov Alexei, dr. conf. Univ 

(vicepreședinte). și Savin Alexandru, lector univ (membru). În strînsă colaborare cu șeful 

catedrei, această comisie monitorizează toate aspectele activității cadrelor didactice și alți 

colaboratori ai catedrei, care au tangență cu calitatea procesului instructiv-educativ și rezultatele 

acestuia, asigurarea suportului didactic, deontologia profesională etc. În această ordine de idei, a 

fost alcătuit și realizat un grafic al asistărilor reciproce la ore a cadrelor didactice. Rezultatele 

asistărilor au fost analizate la ședințele de catedră și și-au găsit reflectarea în chestionarele de 

evaluare colegială (în conformitate cu modelul elaborat de către Comisia de asigurare a calității 

USEFS). 

Procesul didactic a fost organizat în conformitate cu Planul de activitate al catedrei şi cu 

Planurile individuale ale profesorilor pentru a.u. 2017-2018. În anul curent au fost realizate 

11519 ore.   

În ajutorul studenţilor şi masteranzilor  au fost elaborate indicaţii instructiv-metodice, 

materiale didactice, note de curs pentru studenţi şi masteranzi (autori dnul Budevici-Puiu A., dr., 

prof. univ., dna Budevici-Puiu L., dr., conf. univ., Cuşneriov A., dr., conf. univ.,  Ambrosi N., 

dr., conf. univ.; Carp Ana, lect. univ.,).  

Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional a fost monitorizat de către șeful 

catedrei (Tabelul 1), iar rezultatele asistării la diversele forme de activitate (prelegeri, seminare) 

au fost discutate la şedinţele catedrei, abordate în discuţiile individuale cu cadrele didactice.  

Tabelul 1 

Graficul asistării şefului de catedră la orele predate de cadrele didactice ale catedrei MCF 

Nr. 

d/o 

Numele 

Prenumele 

Disciplina Data   Asistenți Grup

a 

Ora Auditoriu 

1.  Volcu 

Gheorghe 

Teh.informaț

ionale 

8.02.18 Budevici-Puiu 

A. 

Carp A. 

106 11.
30

-13.
00 

 

135 

2.  Cuşneriov 

Alexei 

 

Evoluția 

managerială 

 

17.02.18 Budevici-Puiu 

A. 

Savin A. 

Franț A. 

203 11.
30

-13.
00 

 

432 

3.  Ceban Vasile Finanțe și 24.02.18 Budevici-Puiu 401,4 09.
40

-11.
10

 201 



credit A. 

Cușneriov A. 

02 

4.  Volcu 

Gheorghe 

Marketing în 

sport 

16.02.18 Budevici-Puiu 

A. 

Franț A.  

Carp A. 

201 08.
00

-09.
30

 422 

5.  Savin 

Alexandru 

Evoluția  

managerială 

 

22.02.18 Budevici-Puiu 

A. 

Cușneriov A.  

Franț A. 

201,2

02 

11.
30

-13.
00 

 

333 

6.  Volcu Irina MLEFS 02.03.18 Budevici-Puiu 

A. 

Franț A.  

Cușneriov A.  

405 11.
30

-13.
00 

 

124 

7.  Franț Ana Consultanța 

managerială 

în sport 

14.03.18 Budevici-Puiu 

A. 

Cușneriov A.  

Savin A. 

303 09.
40

-11.
10

 111 

 

 

Comisia a întocmit rapoarte de evaluare curentă și finală la finele sesiunilor de iarnă și de 

vară, prezentul raport de evaluare internă a facultății, a petrecut anchetarea anonimă a studenților 

privitor la evaluarea gradului de măiestrie pedagogică a cadrelor didactice și anchetarea colegială 

a profesorilor de la catedră.  

4.SISTEMUL DE EVALUARE A CATEDREI (legi, regulamente, acte normative 

externe şi interne, ş.a.). 

Comisia pentru calitate din cadrul catedrei MCF în activitatea sa se conduce de actele legislative 

aprobate de Parlamentul  din RM, precum Legea RM cu privire la dezvoltarea CFS în RM din 

1999, Hotărîrea de Guvern Nr. 616, de pe data de 18.05.2016 cu privire la Metodologia de 

evaluare externă a calității în învățămîntul profesional-tehnic și superior, indicațiile și 

regulamentele emise AGEPIS din RM, hotărîrile Senatului USEFS și dispozițiile administrației 

USEFS în sfera evaluării calității procesului instructiv-educativ și activitate științifică. Sistemul 

de asigurare a calităţii educaţiei este reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi 

regulamentele interne de infrastructură a calităţii USEFS. În cadrul USEFS există Consiliul 

Calităţii, Departamentul Managementului Calităţii şi Comisii de Asigurare a calităţii la catedră, 

care funcţionează în conformitate cu regulamentele interne privind asiguarea calităţii: 

Regulament de funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS (aprobat de Senat la 17.11.2014 

p.v.2), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii 

USEFS (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de asigurare a calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2). 

 

5.POLITICILE ȘI STRATEGIILE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII 



În activitatea cotidiană ne-am condus de prevederile  Planului operaţional strategic al  

Catedrei Managementul Culturii Fizice pentru perioada 2015 -2020, acordând o atenţie deosebită 

managementului calităţii, catedra MCF fiind o subdiviziune funcţională ce optează pentru 

performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale. 

Catedra tinde a fi un centru managerial puternic, caracterizat prin sporirea calităţii 

procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, a dinamismului inovării şi a competitivităţii. Catedra 

abordează problema calităţii formării profesionale a studenţilor în cadrul disciplinelor de profil 

drept sarcină importantă în vederea promovării imaginii ei. 

Catedra pledează pentru un parteneriat  viabil ”profesor-student”, care presupune punerea 

în valoare a competenţelor profesionale ale fiecărui cadru didactic, împărtăşirea cunoştinţelor şi a 

experienţei în relaţia cu tineretul studios, dar şi identificarea cerinţelor acestora, astfel încât să le 

fie realizate aşteptările.  

Catedra susține ideea   menținerii  unui climat  psihologic confortabil pentru fiecare, 

sprijină concurența loială și spiritul de echipă,  încurajează și recunoaşte contribuţia fiecărei 

persoane în realizarea obiectivelor curente, promovează o comunicare deschisă şi onestă.  

Prin atenţia acordată conţinutului  tezelor de licenţă şi de master de către conducătorii 

lucrărilor respective, dar şi formelor de prezentare a acestora, care  devin vizibile în cadrul 

susținerilor preventive a lucrărilor respective în cadrul catedrei,  se tinde spre îmbunătăţirea 

imaginii subdiviziunii noastre  în mediul studenţilor şi cel  profesoral-didactic.  

Totodată catedra a realizat acțiuni în vederea informării cu privire la evenimentele de 

promovare a universității – Ziua ușelor deschise – informând reprezentanții instituțiilor de profil: 

liceele, colegiile; cadrele didactice; angajatorii/potențialii angajatori, mijloace mass-media și alte 

parti interesate. În acest sens a fost elaborat posterul și pliantul catedrei MCF. 

Au fost încheiate contracte de colaborare și parteneriat cu instituții de învățământ 

naționale (UCCM) și internaționale (Palatul copiilor din Pitești, România; Clubul copiilor 

Mioveni, România). 

Strategia managerială a catedrei (2017-2018) 

 Promovarea cadrelor didactice valoroase ca potenţial didactico-ştiinţific şi 

managerial în posturile vacante ierarhic superioare din cadrul universităţii. Astfel, dna Volcu 

Irina, lect. univ., drd, a fost promovată în funcție de prodecan al Facultății Pedagogie; 

 Menţionarea performanţelor  cadrelor didactice în cadrul şedinţelor de diferit nivel, 

exemplificarea reuşitelor acestora în diverse sfere de activitate. La finele fiecărui semestru se 

efectuează totalul activității catedrei, se apreciază meritele fiecărui cadru didactic, dar și 

domeniile în care există anumite rezerve în vederea optimizării activității didactice, științifice ori 

editoriale;  



În  cadrul catedrei a avut loc susținerea tezelor de doctor a dlor Cireș Victoria, Gîdei 

Mariana, Dima Loredana. 

 Acordarea sprijinului metodic şi ştiinţific studenţilor ce realizează cercetări 

experimentale pentru definitivarea tezelor de licenţă şi master etc. 

În anul curent de studii catedra a avut o structură organizaţională raţională care a asigurat 

funcţionarea eficientă a cadrelor didactice şi colaboratorilor ei. 

1. Indicatori şi rezultate pentru: monitorizarea programelor de studii, suportul 

curricular, activitatea didactică, activitatea de cercetare ştiinţifică (obiective, direcţii de 

cercetare, rezultate). 

Fiecare disciplină, atît la ciclul I, cît și la ciclul II, este asigurată cu materiale și suport 

didactic, sub formă de curricule, manuale, cursuri de lecții sau ghiduri metodice elaborate de 

către membrii catedrei. 

Tab.3 Asigurarea cu materiale și suport didactic la disciplinele MCF   

Nr. 

crt. 
Disciplina predată 

C
u

rr
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u
la
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u
al
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u
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 d

e 
le

cț
ii
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h
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m
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o
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1.  Management și legislație în educație fizică și sport + + + + 

2.  Bazele teoriei economice + + +  

3.  Strategii manageriale + +   

4.  Marketing în sport + + +  

5.  Evoluția managerială în sport + + +  

6.  Management consulting + +   

7.  Finanțe și credit + +   

8.  Managementul comunicării +  +  

9.  Bazele micro-macro economiei +  +  

10.  Practica sportiv managerială +   + 

11.  Tehnologii informaţionale +  +  

                                 Ciclul II +    

12.  Epistemologia și metodologia cercetării în cultură fizică + +   

13.  Istoria scrisului și a presei  +  +  

14.  Antreprenoriat, elemente de drept și aplicarea legislației în 

activitatea sportivă 

+ +   

15.  Legislație sportivă națională și internațională +  +  

16.  Elemente de legislație  sportivă națională și internațională +  +  

17.  Bazele teoretice ale comunicării scrise și orale +  +  

18.  Retorica în mass-media +  +  

19.  Management training și leadership în cultură fizică +  + + 

20.  Tipologia comunicării +   + 

21.  Practica managerială +   + 

22.  Coaching şi leadership în EFS +  +  

23.  Coaching şi leadership din PML +  +  

24.  Managementul instituției de presă +  +  

25.  Jurnalism on-line +  +  

26.  Relații publice în MCF +  +  

27.  Publicitatea-activitate de marketing +  +  

28.  Jurnalism şi publicitatea în sport +  +  



 

6.REZULTATELE PENTRU INDICATORII PROGRAME DE STUDII, SUPORT 

CURRICULAR, ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI ACTIVITATE DE CERCATARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

LISTA PUBLICAŢIILOR CATEDREI ÎN A. U. 2017-2018 

Cărţi publicate /şi editori în cărţi de specialitate Naţionale Internaţionale 

1. Budevici-Puiu A., Timuș M., Tehnologii informaționale E-learning. Manual didactic 

pentru masteranzi. Chișinău  Tipogr. ”Valinex” ISBN 978-9975-68-335-7. 2017, 139 p. 

2. Budevici - Puiu L., Monografia vieţii unui om mic de statură şi mare la fapte. Chişinău, 

Totex – Lex, ISBN 978-9975-3191-3-3, 2018, 336 p. 

3. Cușneriov A.,  Волонтёрское движение с свере физической культуры и спорта. 

Chișinău: 2017. Tipogr. „Valinex” SRL. – 133p. ISBN 978-9975-68-337-1. 

4. Ambrosi N., Budevici – Puiu A., Carp A., Cușneriov A., Bazele economiei culturii 

fizice și sportului. Curs universitar pentru alolingvi. Chișinău: 2018. Tipogr. „Valinex” SRL. – 

317p. ISBN 978-9975-68-350-0. 

5. Petrov El., Colectiv de autori, Educație incluzivă: Unitate de curs. Min. Educației, 

Culturii și Cercetării al Rep. Moldova – Chișinău: S.n., 2017 - (Tipogr. „Bon Offices”)  -  308 p. 

Manuale didactice 

Îndrumare de laborator / aplicaţii/ghiduri metodice 

Articole în reviste cotate şi indexate în proceedings ISI Thomson Reuters 

29.  Managementul negocierii +  +  

30.  Managementul organizațiilor sportive de proiect și 

strategie 

+  +  

31.  Management training teambuilding în CF +  +  

32.  Metodologia cercetării manageriale +  +  

33.  Metodologia cercetării de marketing +  +  

34.  Managementul resurselor umane în EFS +  +  

35.  Managementul resurselor umane și EPS +    

36.  Manifestări sportive naționale și internaționale +  +  

37.  Management educațional +  +  

38.  Evoluția mișcării olimpice +  +  

39.  Managementul financiar  și finanțarea CF +    

40.  Marketingul activităților sportive naționale și 

internaționale 

+  +  

41.  Tehnologii informaționale în mass- media +  +  

42.  Tehnologii informaționale (elearning) +  +  

43.  Radio –televiziune și influențele mass-mediei sportive în 

psihologia grupului 

+  +  

44.  Istoria sportului și fenomenului olimpic +  +  

45.  Marketing general și sportiv +  +  

46.  Politici educaționale în context european +  +  

47.  Etica profesională în mass-media și sport + +   

48.  Relații publice în mass-media +  +  

49.  Sport și canale de comunicare .Presa scrisă și tehnicile 

mediatice(text scris) 

+  +  

TOTAL 49 10 34 5 



1. Budevici - Puiu L. The importance of adopting national policy papers on dual careers 

in the field of sport: Working Papers Central and Eastern European Lumen 

Conference”Education, sport and health”, în  Revista Românească pentru Educaţie 

Multidimensională ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270 ,  Vol. 10, Issue 1, pages: 45-53, 

2018. 

2. Budevici - Puiu L. Extending the competence of the sports volunteers. International 

Congress of  Physical Education, Sport and Kinetotherapy, UNEFS, Bucureşti, 2017. 

3. Budevici - Puiu L.  The importance of using physical activities during the working 

hours. International Congress Of Physical Education, Sports And Kinetotherapy 8th Edition. 

Bucharest, 14-16 June 2018, ISBN 978-606-798-034-9. P. 807. 

4. Petrov Elena Higher Education Systems and Institutions, Republic of Moldova. 

Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer 

Netherlands. Print ISBN 978-94-017-8904-2. http://www.springer.com 

Cotate cu categoria A, B 

1. Volcu I., Creativity and innovation - the premises of performance in higher 

education of  physical education end sport In: The Annals of “Dunarea de Jos” University of 

Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. Vol. 1, 2017, p. 137-141. 

ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

2. Volcu G., The effectiveness of the professional training of the specialist 

though the “Managerial research in physical education and sport” course. In: The Annals of 

“Dunarea de Jos” University of Galati. Physical Education and Sport Management. Fascicle XV. 

Vol. 2, 2017, p. 120-125. ISSN-L 1454-9832 ISSN 2344-4584 (B+ category) 

 

Cotate cu categoria C 

Articole internaţionale recunoscute 

Articole în reviste/ volume ale congreselor/conferinţelor internaţionale cu referenţi 

1. Budevici - Puiu L., Aspecte juridice privind fair –play-ul financiar: Materiale ale  

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru 

dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE”, Bălţi, 2018. P 311-314 

2. Budevici  Puiu L. Sustenabilitatea cercetării ştiinţifice în educaţia fizică şi sport: 

Materialele Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a 

IIa,  Chişinău, 2017, p. 17. 

3. Budevici  Puiu L., Cosmin Vechiu. Învăţarea prin investigaţie, tehnică  eficientă de 

instruire în instituţiile de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport: Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice, Chişinău, 2017. 

http://www.springer.com/


4. Budevici-Puiu A., Anghel A.  „Rolul ritmurilor biologice în activitatea sportivă 

competițională”.  Sport. Olimpism. Sănătate: Congres Ştiinţific Internaţional: Culegere de 

rezumate, Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, Chişinău, USEFS, 2017. – 144 p. ISBN 978-9975-

131-51-3. – 18 p. 

5. Budevici-Puiu A., Blandu A., The Importance of Artists-Vocalists' Warming Up Bay 

Means of PPAT. Working papers 4
th

 Central & Eastern European LUMEN International 

Scientific Conference on Education, Sport and Healt, 29-30 September2017, Chisinau, Republic 

of Moldova, ISBN: 978-973-166-479-8. 289p., p – 34. 

6. Budevici-Puiu A., Anghel A., Influence of Biological Rhytms on Sports Results. 

Working papers 4
th

 Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on 

Education, Sport and Healt, 29-30 September2017, Chisinau, Republic of Moldova, ISBN: 978-

973-166-479-8. 289p., p – 46. 

7. Budevici-Puiu A., Lungu E., Managementul inovațional în turismul din Republica 

Moldova. Conferința Științifică Internațională ”Tradiții, realități și perspective ale dezvoltării 

culturii fizice”, 25-26 mai 2018, Chișinău 

8. Cușneriov A., „Опыт расчёта персонального годового членского взноса в 

национальной федерации каратэ (WKF) республики Молдова” Sport. Olimpism. Sănătate: 

Congres Ştiinţific Internaţional: Culegere de rezumate, Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, 

Chişinău, USEFS, 2017. – 144 p., ISBN 978-9975-131-51-3. p – 113. 

9. Amelicichin E., Cireş V., „Importanţa stagiului de practică managerială în pregătirea 

profesională a studenților facultăţilor cu profil sportiv”.  Sport. Olimpism. Sănătate: Congres 

Ştiinţific Internaţional: Culegere de rezumate, Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, Chişinău, 

USEFS, 2017. – 144 p. ISBN 978-9975-131-51-3. – 25 p. 

10. Volcu I., Dezvoltarea potențialului creativ a specialistului în educație fizică și sport - 

factor esențial în dezvoltarea învățământului superior modern Congresul științific internațional ,, 

Sport. Olimpism. Sănătate.” Ediția II.  26-28 octombrie 2017 Chișinău ISBN 978-9975-131-51-

3.p.92 

11. Volcu I., Creativity development strategies at the physical education and sport 

specialist 4
th 

Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference, 

Chișinău,  29-30 septembrie 2017, p.284.ISBN 978-973-166-4978 

12. Volcu I., Calitatea programului educaţie fizică/psihopedagogie în viziunea studenţilor 

absolvenţi În materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti,, Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii  culturii fizice, Ediţia a XXI-a 4 aprilie 2018, Chişinău, p. 8-11, ISBN 978-9975-131-

60-5, coautor Harabadji Nicolae, student 



13. Franț Anna. The Role of Consultancy in the Management of Customer Relationship 

to Entities with Sporting Profile, Working papers 4
th

 Central & Eastern European LUMEN 

International Scientific Conference on Education, Sport and Healt, 29-30 September2017, 

Chisinau, Republic of Moldova, ISBN: 978-973-166-479-8. 289p., p.98-100. 

14. Franț Anna, Managementul relațiilor cu clienții la entitățile de profil sportiv prin 

consulting. Sport. Olimpism. Sănătate: Congres Ştiinţific Internaţional: Culegere de rezumate, 

Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, Chişinău, USEFS, 2017. – 144 p. ISBN 978-9975-131-51-3. – 

37 p. 

15. Franț Anna, Identificarea direcțiilor generale de organizare a serviciilor de 

consultanță managerială în sport, Materialele conferinței științifice internaționale, Ediția I, 

Tradiții, realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice, Chișinău 25-26 mai 2018. 

16. Savin A., „Dihotomia mens-sana in corpore sana” în ascensiunea și decăderea statelor 

și civilizațiilor în antichitate”, Working papers 4
th

 Central & Eastern European LUMEN 

International Scientific Conference on Education, Sport and Healt, 29-30 September2017, 

Chisinau, Republic of Moldova, ISBN: 978-973-166-479-8. 289p., p.234-236. 

17.  Savin A., Calmiș Ion, „Propaganda și sportul în Germania nazistă”, Materialele 

Conferinței Științifice Internaționale Studențești: ”Probleme actuale ale teoriei și practicii 

Culturii Fizice”, Ed. A XXI-a, 4 aprilie 2018, Chișinău 2018, ISBN 978-9975-131-60-5, p. 131-

134 

18. Volcu G., Tehnologiile informaţionale în pregătirea specialiştilor de educaţie 

fizică şi sport. Congresul științific internațional ,, Sport. Olimpism. Sănătate.” Ediția II.  26-28 

octombrie 2017 Chișinău ISBN 978-9975-131-51-3. p. 92. 

19. Volcu G., The need of information technologies in the training of physical 

education and sports specialists. 4
th 

Central and Eastern European LUMEN International 

Scientific Conference, Chișinău, 29-30 septembrie 2017, ISBN 978-973-166-4978 p.282. 

20. Volcu G., Strategia de marketing în promovarea sportului olimpic. În materialele 

conferinţei ştiinţifice studenţeşti,, Probleme actuale ale teoriei şi practicii  culturii fizice, Ediţia a 

XXI-a, 4 aprilie 2018, Chişinău, ISBN 978-9975-131-60-5, p. 139-142, coautor Pantea Ion.  

21. Volcu G., Optimizarea dezvoltării forţei musculare la studenţi prin intermediul 

exerciţiilor fizice cu greutăţi. În materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti,, Probleme actuale 

ale teoriei şi practicii  culturii fizice, Ediţia a XXI-a, 4 aprilie 2018, Chişinău, ISBN 978-9975-

131-60-5, p. 27-29, coautor Budevici-Puiu A.  

22. Blîndu A., Mental training and essential APPT components in the professional 

activity of vocalists Materialele conferinței științifice internaționale, Ediția I, Tradiții, realități și 

perspective ale dezvoltării culturii fizice, Chișinău 25-26 mai 2018. 



23. Cireș V., Human resources management within sports organizations: analysis, 

design and administration Materialele conferinței științifice internaționale, Ediția I, Tradiții, 

realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice, Chișinău 25-26 mai 2018. 

În reviste/volume ale congreselor/conferințelor naționale cu referenți și colective 

editoriale 

1. Petrov E.  Formarea inițială pentru domeniul educației incluzive – prioritate în 

învățământul superior/ Conferința științifico-practică națională cu participare internațională 

„Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva 

interconexiunii învățământului modern general și universitar”. 27-28 octombrie 2017, Volumul I, 

Chișinău, UST, p.256-262. 

- Participările cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice cu susţineri de lucrări 

1. Naţionale 

 Petrov El. Comunicare  „Asigurarea calității în învățământul superior: realități și 

provocări”, Conferința științifico-practică națională cu participare internațională 

„Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva 

interconexiunii învățământului modern general și universitar”. 27 octombrie 2017. 

 Petrov El. Participare la dezbateri. Workshop on dissemination of Quality Assurance 

tools for WBL in Moldova în cadrul Proiectului de Conexiune a competențelor. Proiect ETF de 

formare la locul de muncă pentru Europa de Est și Kazakhstan. Chișinău, 17 octombrie 2017. 

 

2. Internaţionale: 

 Budevici-Puiu A., Participare cu susţinerea lucrării la Congresul Ştiinţific 

Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a IIa,  Chişinău, 2017 

 Budevici-Puiu Liliana - Participare în plen la Conferinţa Working Papers Central 

and Eastern European Lumen Conference”Education, sport and health”, 2017 

 Budevici-Puiu Liliana - Participare în plen la Conferinţa “Asigurarea viabilităţii 

economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării 

în UE”, Bălţi 

 Budevici-Puiu Liliana - Participare cu susţinerea lucrării la Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice, Chişinău, 2017. 

 Budevici-Puiu Liliana  - Participare cu susţinerea lucrării la Congresul Ştiinţific 

Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a IIa,  Chişinău, 2017 

 Volcu I., Participare cu susţinerea lucrării la 4
th 

Central and Eastern European 

LUMEN International Scientific Conference, Chișinău, 29-30 septembrie 2017 

 Volcu I., Participare cu susţinerea lucrării la  Congresul științific internațional ,, Sport. 



Olimpism. Sănătate.” Ediția II.  Chișinău , 26-28 octombrie 2017 

 Franț A., The Role of Consultancy in the Management of Customer Relationship to 

Entities with Sporting Profile, Working papers 4
th

 Central & Eastern European LUMEN 

International Scientific Conference on Education, Sport and Healt, 29-30 September2017, 

Chisinau, Republic of Moldova, ISBN: 978-973-166-479-8. 289p., p.98-100. 

 Franț A., Managementul relațiilor cu clienții la entitățile de profil sportiv prin 

consulting. Sport. Olimpism. Sănătate: Congres Ştiinţific Internaţional: Culegere de rezumate, 

Ed. a 2-a, 26-28 octombrie 2017, Chişinău, USEFS, 2017. – 144 p. ISBN 978-9975-131-51-3. – 

37 p. 

 Franț A., Identification of general directions for the organization of management 

consultancy services in sport, Materialele conferinței științifice internaționale, Ediția I, Tradiții, 

realități și perspective ale dezvoltării culturii fizice, Chișinău 25-26 mai 2018. 

 Volcu G., The need of information technologies in the training of physical 

education and sports specialists. 4
th 

Central and Eastern European LUMEN International 

Scientific Conference, Chișinău, 29-30 septembrie 2017, ISBN 978-973-166-4978 p.282. 

 Volcu G., Tehnologiile informaţionale în pregătirea specialiştilor de educaţie 

fizică şi sport. Congresul științific internațional ,, Sport. Olimpism. Sănătate.” Ediția II.  26-28 

octombrie 2017 Chișinău ISBN 978-9975-131-51-3. p. 92. 

 Volcu G., Optimizarea dezvoltării forţei musculare la studenţi prin intermediul 

exerciţiilor fizice cu greutăţi. În materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti ,,Probleme actuale 

ale teoriei şi practicii  culturii fizice, Ediţia a XXI-a, 4 aprilie 2018, Chişinău, ISBN 978-9975-

131-60-5, p. 27-29, coautor Budevici-Puiu A. 

 Petrov. E. Comunicare „Autorizarea programelor de formare profesională continuă: 

cadrul legal”. International Conference „Innovative Teacher of the 21
st
 Century – Practices, 

Approaches and Strategies” in the framework of the Erasmus+ Capacity Building project 

TEACH ME, the 8
th

 of November 2017. 

Tabelul 4 

Centralizator al indicilor măsurabili  performanţei ştiinţifice  

realizate de către corpul ştiinţifico – didactic al catedrei MCF  

 în perioada 2016-2017 
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1.  Budevici-Puiu Anatolie    0,75   6 6,75 19,85 

2.  Cuşneriov Alexei    1,25   1 2,25 6,62 



3.  Ambrosi Nicolae    0,25    0,25 0,74 

4.  Timuș  Maria    0,5    0,5 1,47 

5.  Carp Ana    0,25    0,25 0,74 

6.  Volcu Irina      1 3 4 11,76 

7.  Volcu Gheorghe      1 4 5 14,71 

8.  Franţ Ana       3 3 8,82 

9.  Savin Alexandru       2 2 5,88 

10.  Budevici-Puiu Liliana 1    3  3 7 20,59 

11.  Frunză Gabriela        0 0 

12.  Petrov Elena     1  1 2 5,88 

13.  Ceban Vasile        0 0 

14.  Amelicichin Ecaterina       1 1 2,94 

15.  Triboi Vasile        0 0 

16.  Manolachi Victor        0 0 

 Total  1   3 4 2 24 34 100 

 

 
Fig.2. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2016 – 2017 de către corpul profesoral 

ştiinţifico – didactic al catedrei MCF.(după numărul de publicații) 

Tabelul 5 

Centralizator al indicilor măsurabili  performanţei ştiinţifice  

realizate de către corpul ştiinţifico – didactic al catedrei MCF  

 în perioada 2016-2017.(după coli de autor) 

Nr. 

d/o 
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1.  Budevici-Puiu Anatolie    9,69   1,2 10,89 

2.  Cuşneriov Alexei    13,66   0,3 13,96 

3.  Ambrosi Nicolae    5,35    5,35 

4.  Timuș  Maria    4,34    4,34 

5.  Carp Ana    5,35  0,3  5,38 

6.  Volcu Irina      0,3 0,9 1,2 
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Amelicichin E.

Triboi V.

Manolachi V.



7.  Volcu Gheorghe       1,2 1,2 

8.  Franţ Ana       0,9 0,9 

9.  Savin Alexandru       0,6 0,6 

10.  Budevici-Puiu Liliana 21    0,9  0,9 22,8 

11.  Frunză Gabriela        - 

12.  Petrov Elena     0,3 0,6  0,9 

13.  Ceban Vasile        - 

14.  Amelicichin Ecaterina       0,3 0,3 

15.  Triboi Vasile        - 

16.  Manolachi Victor        - 

 Total coli de autor 21   38,39 1,2 1,2 6,3 68,09 

 

 
Fig.3. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2017 – 2018 de către corpul profesoral 

ştiinţifico – didactic al catedrei MCF.(după coli de autor) 

7.EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către 

studenţi). 

AUTOEVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (Tab. 8) 

Nr. CRITERIU Indicatori de performanţă Punctaj obţinut 

1 Activitate didactică Introducere de cursuri noi 12 

Gradul de acoperire al cursurilor cu material didactic (manuale, suporturi 

de curs, caiete de lucrări practice etc. – inclusiv în format electronic) 

210 

Desfăşurarea activităţilor de: curs, seminar/laborator/lucrări practice din 

cumul 

95 

2 Activitate ştiinţifică Cărţi, tratate, monografii publicate la edituri recunoscute 40 

Capitole în cărţi 36 

Articole în reviste cotate ISI/BDI 5 

Articole în reviste cu referenţi ştiinţifici 11 

Lucrări în volumele conferinţelor internaţionale 36 

Comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde 

organizate de instituţii de învăţământ sau de cercetare la nivel naţional 

24 

Brevete omologate/premii ştiinţifice 10 

Granturi cîştigate prin competiţie 10 

Contracte de cercetare ştiinţifică 6 

3 Recunoaştere 

naţională şi 

Conducător de doctorat 10 

Profesor invitat pentru prelegeri în universităţi de prestigiu 0 
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Coli de autor Budevici-Puiu A.

Cuşneriov A.
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Savin A.
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Frunză G.
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Ceban V.

Amelicichin E.

Triboi V.

Manolachi V.



internaţională Membru în academii de ştiinţă/artă 0 

Membru în asociaţii profesionale naţionale 2 

Membru în asociaţii profesionale internaţionale 0 

Membru în comisii de doctorat 2 

Membru în colective de redacţie (inclusiv recenzor) publicaţie ISI sau 

BDI) 

10 

Membru în echipe de expertiză/comisii de evaluare a cercetării ştiinţifice 12 

Membru al comitetelor ştiinţifice ale conferinţelor/simpozioanelor 16 

Citări ale lucrărilor în tratate, cursuri, monografii, articole, studii etc. 26 

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale 14 

4 Activitate 

desfăşurată cu 

studenţii 

Organizarea de activităţi extradidactice cu studenţii (teren, seminarii pe 

teme de specialitate etc.) 

15 

Îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie 20 

5 Activitate în 

comunitatea 

academică 

Îndeplinirea sarcinilor permanente* 32 

Îndeplinirea sarcinilor periodice** 16 

Membru în comisie de licenţă/disertaţie/admitere 24 

Membru în comisii de specialitate/senat sau activitate de 

conducere/coordonare la nivelul universităţii/facultăţii/catedrei 

58 

Disponibilitate pentru acţiunile organizate la nivelul catedrei/facultăţii/ 

universităţii 

67 

6 Dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Participarea la mobilităţi Erasmus 1 

Participarea la alte forme de pregătire profesională sau extraprofesională 50 

Punctaj total general pe catedră            818 

 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (Tab. 9) 

DE CĂTRE CONDUCEREA CATEDREI/FACULTĂŢII 

 

Nr. CRITERIU Nota medie 

1 Complexitatea şi dificultatea activităţii specifice postului. 4,7 

2 Planificarea activităţii didactice: fişa disciplinei, actualizarea materialului didactic, noutăţi 

bibliografice etc. 

4,7 

3 Îndeplinirea sarcinilor didactice din fişa postului: prezenţă la ore, punctualitate, asumarea 

responsabilităţilor, autodisciplină, rigurozitate şi consecvenţă etc. 

4,9 

4 Utilizare material didactic adecvat obiectivelor: manual, suport de curs, caiet de lucrări 

practice – inclusiv în format electronic, fişă de lectură, prezentare electronică etc. 

4,7 

5 Cercetarea ştiinţifică (documentare, elaborare materiale didactice, studii, îndrumare, articole 

etc.) 

4,7 

6 Prezenţă şi activitate eficientă la acţiunile catedrei/facultăţii/universităţii (şedinţe, sesiuni etc.) 4,9 

7 Realizarea sarcinilor didactice de coordonare în cadrul facultăţii: tutore, îndrumare lucrări de 

licenţă/proiecte de diplomă, coordonator program de studiu, îndrumare practică etc. 

4,7 

8 Participare în proiecte naţionale şi internaţionale: congrese, conferinţe, publicare articole, cărţi 

etc. 

4,5 

9 Îndeplinirea sarcinilor de conducere/coordonare în cadrul universităţii/facultăţii: activităţi de 

coordonare, membru Senat, membru în comisii de specialitate la nivel universitar etc. 

4,5 

10 Interes pentru dezvoltare profesională şi personală, participare în diferite programe, mobilităţi 

Erasmus etc. 

4,5 

11 Prestigiu profesional şi moral în cadrul catedrei/facultăţii/universităţii 5 

Nota medie pe catedră       4,71 

Tab. 10 EVALUAREA COLEGIALĂ 

Nr. CRITERIU Nota medie 

1 Asumarea responsabilităţii, autodisciplină, implicare şi participare la realizarea 

sarcinilor permanente/periodice 

4,8 

2 Abilităţi de lucru în echipă, cooperare şi integrare în colectiv 4,8 

3 Perseverenţă în atingerea obiectivelor didactice şi extradidactice în cadrul 

universităţii/facultăţii/catedrei 

4,9 

4 Consecvenţă în participări la acţiunile facultăţii/universităţii/extrauniversitare 4,9 

5 Interes pentru proiecte, îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie etc. 4,8 

6 Autoorganizare, perseverenţă, punctualitate, conştiinciozitate. 4,9 

7 Iniţiativă, creativitate şi fidelitate, interes pentru activităţi de dezvoltare 4,9 



profesională şi personală 

Nota medie pe catedră             4,86 

 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI (Tab. 11) 

Nr Criteriu Punctaj 

mediu 

1 Calitatea activităţii didactice: organizarea logică şi sintetizarea informaţiilor, rigoarea ştiinţifică, 

noutatea cunoştinţelor, accesibilitatea predării etc. 

4.7 

2 Utilizarea şi eficienţa mijloacelor şi materialelor didactice în procesul de învăţământ (inclusiv 

electronice): manuale, îndrumare, fişe de studiu/lucru, studii de caz, grile, proiecte, prezentări Power 

Point etc. 

4.6 

3 Antrenarea studentului la propria formare prin motivare, stimulare, încurajarea dialogului, activităţi 

în echipă şi individuale, iniţiere în cercetare, dezbateri, recomandări de studiu etc. 

4.6 

4 Relaţia profesor-student bazată pe respect reciproc, înţelegere empatică, disponibilitate pentru 

dialog, abordare diferenţiată, tutoriat, consultanţă etc. 

4.8 

5 Obiectivitate şi transparenţă în evaluare, comunicarea clară la începutul activităţii a procedurii şi a 

criteriilor transparente de apreciere obiectivă, argumentarea notei. 

4.7 

6 Capacitate de antrenare a studenţilor în activităţi extradidactice (acţiuni culturale, ecologice, 

sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc.) 

4.5 

 MEDIA GENERALĂ 4.65 

 

Propuneri de îmbunătăţire a rezultatelor evaluării calităţii cadrelor didactice:  

- implicarea cadrelor didactice ale catedrei în organizarea activităţilor extracurriculare;  

- participarea la mobilităţile academice ale cadrelor didactice din cadrul catedrei;  

- asigurarea unei evaluări obiective şi transparente a studenţilor ;  

- imbunătăţirea continuă a platformei electronice a universităţii;  

- obţinerea titlului de doctor în ştiinţe pedagogice de către cadrele didactice-doctoranzi ale 

catedrei;  

- participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă. 

 

 

8. EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR (Tab.13) 

Pentru măsurarea și stabilirea cerințelor studenților în ceea ce privește activitatea didactică 

desfășurata de către cadrele didactice ale Catedrei MCF, a fost efectuat un sondaj de opinie a 

studenților. Rezultatele (în procente) sunt următoarele: 

 

Criteriu Foarte 

mulțumit 

Satisfăcut Relativ 

mulțumit 

Puțin 

satisfăcut 

Dezacord 

total 

Cadrul 

normativ al 

programului 

de studii 

52 30 11 5 4 

Procesul 

instructiv-

educativ și 

suportul 

didactic 

54 25 13 5 3 



Stagiul de 

practică 

48 32 17 2 1 

Evaluarea 

rezultatelor 

academice 

49 35 10 4 2 

Angajări în 

câmpul 

muncii 

45 40 13 1 1 

Serviciile 

universitare 

50 33 9 6 2 

 

Relația studenților cu Universitatea a fost preponderent apreciată în mod pozitiv, generic, 

evaluarea putând fi încadrată între “foarte mulțumit”și “mulțumit”. Proporţia observaţiilor 

critice, care reiese din procente, este destul de mică, totuşi existenţa lor în sine ne atrage atenţia 

că trebuie alocată o mai mare atenție relației cu studenții pe palierele identificate. Din analiza 

răspunsurilor la întrebări rezultă ca studenții apreciază calitatea activităţilor didactice și practice 

susţinute, resursele de învățare, precum și utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele 

programului de studii.  

Pornind de la rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS şi a 

catedrei în special după cum urmează: 

 Programele de studii oferite de universitate sunt de o calitate înaltă;  

 Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele actuale ale 

şcolii superioare;  

 Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt;  

 Planurile de studii sunt elaborate in conformitate cu cerinţele actuale;  

 Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular;  

 Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute, corectitudinea 

evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului de studii precum şi 

resursele de învăţare.  

 

Punctele slabe constau în:  

 Metodele aplicate în procesul evaluării nu întotdeauna este una eficientă;  

 În relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice;  

 Racordarea insuficientă a materialelor didactice, a notelor de curs, manualelor, îndrumarelor 

metodico – practice, la evoluţiile din societate, economie pe plan naţional şi internaţional;  

 Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi facultate;  

 Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de 

predare/învăţare/evaluare.  



 

Considerăm benefică pentru Universitate desfasurarea procesului de evaluare anuală a 

satisfacţiei membrilor comunităţii academice. Acest proiect permite realizarea unei monitorizări 

interne continue şi eficace, cu identificarea facilă a posibilității de ameliorare a serviciilor conexe 

universitatii noastre. Procesul de evaluare reprezintă totodată şi o dovadă sustenabilă pentru 

faptul că Universitate a este interesată de opinia tuturor membrilor săi, le oferă acestora 

oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate aspectele legate de mediul universitar. 

 

9.MOBILITATE ACADEMICĂ 

10.TRANSPARENȚA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC 

Materialele care reflectă activitățile și realizările catedrei MCF sunt plasate pe web-at 

site-ul USEFS, administratorul căruia este membrul catedrei, inginerul-programist, Lascov 

Andrian. În cadrul conferințelor internaționale, naționale, zilelor ușilor deschise și a altor măsuri 

publice organizate de către și în cadrul USEFS, catedra vine cu o expoziție de cărți și alte 

materiale publicate de membrii catedrei. Activitatea membrilor  catedrei este reflectată pe 

platforma Moodle.usefs. 

11.STAGII DE PRACTICĂ (tipuri, rezultate, suport curricular, masuri de 

îmbunătăţire) 

RAPORT 

cu privire la calificativele obţinute 

de studenţii grupelor 301EFS, 302 EFS, 303 EFS 

la stagiul de  practică sportiv-managerială, anul universitar 2017 - 2018 

pe programul de studiu 821.1 „Educaţie fizică şi sport 

 

  Conform Ordinului nr. 03 - ST din 25.01.2018, studenţii anului III, Facultatea de Sport, 

specialitatea Educaţie fizică şi sport, au fost repartizaţi în şcoli şi cluburi sportive pentru 

desfăşurarea stagiilor de practică în perioada 29 ianuarie – 26 februarie 2018. 

Prezentăm calificativele obţinute de studenţi, precizând că aceştia au fost notaţi în funcţie 

de dările de seamă elaborate de către metodişti precum şi de modul de prezentarea la conferinţa 

de totalizare a practicii sportiv-manageriale: 

 

Grupa 301 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Specializar

ea 

Locul 

desfăşurării 

Nota 

prezentare 

raport 

Nota 

generală 

1.  Barbă Dumitru Ion Atletism  ŞSS de Atletism a 8.00 8.00 



Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al RM 

2.  Beşleaga Eugenia 

Alexandru 

Nataţie Bazin USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

3.  Bivol George Nicolai Lupte ŞSRS de Judo „Oleg Creţu” Nu s-a 

prezentat 

- 

4.  Bolgarin Cristian Alexei Nataţie Bazin USEFS 8.00 8.00 

5.  Bostan Dumitru Vitalie Lupte ŞSRS de Judo „Oleg Creţu” Nu s-a 

prezentat 

- 

6.  Botnari Alexandru Serafim Lupte ŞSRS de Judo „Oleg Creţu” Nu s-a 

prezentat 

- 

7.  Buşilă Uliana Vitalie Atletism  Federaţia de Atletism din 

RM  

10.00 10.00 

8.  Dada Galina Leonid Nataţie Bazin USEFS 8.00 8.00 

9.  Frunze Ludmila Ion Atletism  ŞSS de Atletism a 

Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al RM 

10.00 10.00 

10.  Gaiduc Nicolae Alexandru Atletism  ŞSS de Atletism a 

Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al RM 

Nu s-a 

prezentat 

- 

11.  Gavrilaş Ion Gheorghe Lupte ŞSRS de Lupte „A. Doga” Nu s-a 

prezentat 

- 

12.  Mardare Andrian Nicolae Atletism  Federaţia de Atletism din 

RM  

10.00 10.00 

13.  Michopoulos Marian Atletism  ŞSS de Atletism a 

Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al RM 

9.0 9.0 

14.  Mocanu Iurie Iurii Lupte ŞSRS de Judo „Oleg Creţu” Nu s-a 

prezentat 

- 

15.  Plop Ion Tudor Lupte ŞSRS de Lupte „A. Doga” Nu s-a 

prezentat 

- 

16.  Podoleanu Diana Fiodor Atletism  Federaţia de Atletism din 

RM  

10.00 10.00 

17.  Răileanu Maxim Valeriu Atletism  Federaţia de Atletism din 

RM  

10.00 10.00 

18.  Rotari Constantin Vasile Atletism  ŞSS de Atletism a 

Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al RM 

9.00 9.00 

19.  Saculţan Maxim Ion Lupte ŞSRS de Lupte „A. Doga” Nu s-a 

prezentat 

- 

20.  Şvabu Constantin 

Alexandru 

Lupte ŞSRS de Judo „Oleg Creţu” Nu s-a 

prezentat 

- 

21.  Ţîmbălari Tatiana Vladimir Lupte ŞSS de Taekwondo nr. 6 Nu s-a 

prezentat 

- 

 

Grupa 302 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Specializa

rea 

Locul 

desfăşurării 

Nota 

prezentare 

Nota 

generală 



raport 

1.  Andronic Ion Anatolie Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

2.  Babără Mihaela Valeriu Volei Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

3.  Bodrug Mihai Mihail Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

4.  Buga Natalia Valerii Baschet Şcoala sportivă (or. 

Căuşeni) 

Nu s-a 

prezentat 

- 

5.  Cuciuc Pavel Alexei Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

6.  Derevenco Petru Nicolae Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

7.  Ganu Ivan Iurie Handbal Clubul Sportiv ”Olimpus-

85” 

Nu s-a 

prezentat 

- 

8.  Gore Gheorghe Vasile Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

9.  Ialanji Nicolae Ion Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 10.00 10.00 

10.  Laur Ion Victor Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

11.  Lipca Ion Nicolae Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 10.00 10.00 

12.  Manoila Cristina Cezar Volei Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

13.  Mardare Daniel Vasile Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 10.00 10.00 

14.  Mogorean Vasile Aureliu Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 10.00 10.00 

15.  Petreanu  Sergiu Dumitru Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 10.00 10.00 

16.  Popa Alexandru Gheorghe Handbal Clubul Sportiv ”Olimpus-

85” 

9.00 9.00 

17.  Spătaru Danu Vasile Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

18.  State Liviu Ion Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 9.00 9.00 

19.  Talmaci Ion Fiodor Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

20.  Trifan Andrei Constantin Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

21.  Vreme Alexandru Vasile Baschet  Centru de Excelenţă în TI 

din Chişinău 

10.00 10.00 

  

Grupa 303 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Specializa

rea 

Locul 

desfăşurării 

Nota 

prezentare 

raport 

Nota 

generală 

1.  Corencenco Vasilii 

Constantin 

Baschet  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

2.  Cristofor Iulia Valerii Gimnastic

a  

Şcoala sportivă ”Speranţa” 10.00 10.00 

3.  Curaciov Vladimir Nicolai Atletism  ŞSSpecializată de Atletism 10.00 10.00 



nr. 3 

4.  Griţco Alexandr Anatolie Gimnastic

a 

Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

5.  Lisak Alexandr Eduard Fotbal  Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

6.  Orioglo Olexandr Vladimir Handbal Clubul Sportiv ”Olimpus-

85” 

Nu s-a 

prezentat 

- 

7.  Pogorelov Eugeniu Evghenii Baschet ŞSSpecializată de Atletism 

nr. 3 

Nu s-a 

prezentat 

- 

8.  Sandul Alina Victor Tenis de 

masă 

ŞS nr.8, Chişinău Nu s-a 

prezentat 

- 

9.  Şoimu Alexei Oleg Fotbal  Clubul sportiv al USEFS 8.00 8.00 

10.  Şolopa Vladislav Leonid Baschet Federaţia de Baschet al RM Nu s-a 

prezentat 

- 

11.  Ternavschi Vladimir Andrei Baschet LT ”B.Z. Herzl”, Chişinău 10.00 10.00 

12.  Zvenigorodsky Rodion Handbal Clubul Sportiv ”Olimpus-

85” 

7.00 7.00 

13.  Zvinco Alexandr 

Alexandrovici 

Baschet Clubul sportiv al USEFS Nu s-a 

prezentat 

- 

 

Conform datelor reflectate în tabel, specificăm că din numărul total de studenţi (55) 

repartizaţi la practică - 23 (41.82%) au prezentat rapoartele  de stagiari, la susţinerea publică 

prezentându-se 20  studenţi. 

Au obţinut: 

 între  9,01–10 - 14  studenţi; 

 între  8,01–9 – 4 studenţi; 

 între 7,01–8 – 4 studenţi; 

 între 6,01–7 – 1 student. 

 Restanţieri la stagiile de practică –  32 studenţi. (58.18%) 

 În urma susţinerii publice a stagiilor de practică şi a portofoliilor prezentate de către 

studenţii stagiari menţionăm:  

 pregătirea slabă în domeniul managementului a studenţilor. Aceştia dau dovadă de 

cunoştinţe superficiale; 

 studenţii nu au capacitatea de a sintetiza cunoştinţele teoretice cu cele practice; 

 studenţii posedă un vocabular slab şi au carenţe semnificative la capitolul competenţe de 

comunicare; 

 Unii dintre metodişti nu au aplicat corect procedura, nefiind în cunoştinţă de cauză la 

capitolul acte manageriale; 

  Unii studenţi au analizat documente specifice activităţii de antrenoriat, nu s-au axat pe 

practică în domeniul managementului;  



 Unii dintre metodişti nu au asigurat studenţilor suport informaţional la completarea 

actelor; 

 Studenţii nu manifestă spirit strategic managerial în ceea ce priveşte abordarea 

problemelor din entităţile sportive; 

 O parte din actele puse la dispoziţie de către instituţiile-gazde au fost preluate de către 

studenţi, fără ca acestea să fie examinate, înţelese şi/sau modificate/completate la necesitate. 

Acest fapt denotă fie o atitudine indiferentă faţă de activitatea desfăşurată, fie cunoştinţe şi 

competenţe manageriale insuficiente ale studenţilor.  

Aspecte negative ale stagiului de practică semnalate de către studenţii stagiari: 

 Imposibilitatea participării la anumite evenimente sportive în scopul determinării 

aspectelor manageriale de desfăşurare a acestora;  

 Unităţile-gazdă nu dispun de toate actele necesare desfăşurării practicii 

manageriale sau, în unele cazuri, nu este predispusă să le ofere studenţilor, motivând că este 

secretă. 

Propuneri de eficientizare a stagiilor de practică sportiv-managerială: 

 Colaborarea continuă pe durata stagiului de practică a metodiştilor cu 

coordonatorul; 

 Întrunirea acestora, împreună cu studenţii, după două săptămâni de la începerea  

stagiului de practică în scopul determinării problemelor şi neclarităţilor întâmpinate de către 

studenţii stagiari. 

Şef catedră MCF         

Conform datelor reflectate în tabel, specificăm că din numărul total de studenţi (31) 

repartizaţi la practică - 20 (64,5%) au prezentat rapoartele  de stagiari, la susţinerea publică 

prezentându-se 18  studenţi. 

Au obţinut: 

 între 10 – 9,01 - 9  studenţi  (29%); 

între 8,01 – 9 –  11 studenţi (35%). 

Restanţieri la stagiile de practică –  11 studenţi. (36%). 



 

 Fig.4 Reușita stagiului de practică 

 

 

12.EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE 
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Fig. 5 Studii la zi 

 

 
Fig.6 Masterat 
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Fig. 7 Frecvență redusă 

 

13.ORIENTARE ÎN CARIERĂ ȘI RELAȚIILE CU PIAȚA MUNCII 

Titularii disciplinelor de la catedra MCF, în permanență atrag atenția studenților asupra 

orientării profesionale și necesitatea unei bune pregătiri în perspectiva găsirii unui loc de 

muncă și cariere profesionale în domeniul ales. Catedra a participat cu o expoziție de 

materiale didactice și ilustrative la Ziua Ușilor Deschise petrecută la USEFS pe data de 

13-15 2018 și la conferința internațională din noiembrie 2018. 

RAPORT 

privind acţiunii dedicate “Zilei Mondiale a Calităţii” 

№ 

 d/o 

 

Acţiunile  

 

Data  

 

Responsabili  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar informativ – metodic dedicat Zilei 

Mondială a Calităţii “Calitatea procesului 

educaţional-condiţie a formării 

specialistului de cultură fizică”. 

 

  

 

 

 

 

13.11.2017 

14
45

 

 

 

 

Şeful catedrei TMJ – 

Mocrousov Elena 

(preşedintele echipei de 

calitate a studiilor) 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masă rotundă  dedicată Zilei Mondială a 

Calităţii “Importanța factorilorcalitativi în 

procesul de dirijare și organizare a 

oganizațiilor CFS (cu participarea 

membrilor catedrei MCF și a studenților 

facultății „Sport”). 

Responsabil: Savin Alexandru, lector, 

membru al echipei de calitate a studiilor la 

catedra MCF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2017 

14
45 

calitatea studiilor al USEFS 

-   

 Demcenco Petru 

 

Şeful  Departamentul Studii 

al USEFS– 

 Calugher Viorica 

 

 

Şeful catedrei MCF– 

Budevici-Pui Anatolie 

(preşedintele  echipei de 

calitate a  studiilor). 

 

Cușnereov Alexei 

(membru al echipei de 

calitate a studiilor la catedra 

MCF). 

 

Responsabil: 

Savin Alexandru, membru 

al echipei de calitate a 

studiilor la catedra MCF.  

3 De către membrii catedrei au fost petrecute 

lecţii cu acces public consacrate Zilei 

Mondiale a Calității la Facultatea de Sport 

şi PPS. 

 

15.11.2017 

 

8
00 

– 11
00 

 

Şeful catedrei MCF– 

Budevici-Pui Anatolie 

(preşedintele echipei de 

calitate a  studiilor). 

Cadrele didactice ale 

catedrei MCF 

4 S-a participat cu manual, cărți, monografii 

și articole științifice  (autori – membrii 

catedrei MCF) la Expoziția de literatură 

științifico-metodică 

13.11.2017 

10
00

-16
00 

Şeful catedrei MCF– 

Budevici-Pui Anatolie 

(preşedintele echipei de 

calitate a  studiilor). 

Cadrele didactice ale 

catedrei MCF 
 

 

14.ANALIZA SWOT ACTIVITĂȚII MCF 

PUNCTELE FORTE ale activităţii catedrei MCF, după cum urmează:  

 Proces didactic de calitate oferit conform cerințelor înaintate învățămîntului superior.  

 Cadre ştiinţifico-didactice cu experienţă profesională 

 Cercetare ştiinţifică performantă în domeniul managementului culturii fizice și sportului de 

performanţă.  

 Echipă managerială de calitate motivată, activitatea căreia este orientată spre schimbare şi 

perfecţionare.  

 Calitatea înaltă a procesului instructiv-educativ 



 Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute, corectitudinea 

evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului de studii precum şi 

resursele de învăţare;  

 Realizarea stagiilor de practică are loc în baza acordurilor de parteneriat cu unităţile 

antreprenoriale 

 

15.MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN CADRU 

CATEDREI MCF. 

 Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în vederea creşterii eficienţei şi 

eficacităţii acestuia; 

 asigurarea suportului metodic al procesului didactic, actualizarea curriculelor disciplinare la 

cerinţele europene;  

 realizarea unui proces de învăţământ performant în domeniul culturii fizice şi sportului;  

 elaborarea de note de curs, îndrumare, culegeri de probleme în format electronic sau tipărit 

pentru disciplinele din planurile de învăţământ; 

 stimularea pregătirii sistematice a studenţilor pentru lecţii prin exigenţele înaintate la 

evaluările curente ale studenţilor şi masteranzilor;  

 extinderea utilizării metodelor informaţionale şi de comunicare moderne în actul didactic şi 

procesul de cercetare ştiinţifică. 

 

ECHIPA DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA CATEDRĂ 

PREŞEDINTE_Budevici-Puiu Anatol, dr.prof.conf______________ 

VICEPREȘEDINTE_Cușnreov Alexei, dr.conf.univ_______________ 

MEMBRII_SavinAlexandru, lector univ.______________ 

 


