
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE REALIZATE DE CATEDRA  

NATAŢIE ŞI TURISM PENTRU ANUL DE STUDII 2015 - 2016 

Un factor important în dezvoltarea studenţilor ca viitori specialişti sunt activităţile 

extracurriculare organizate atât de către studenţi, cât şi de cadrele didactice ale catedrei 

nataţie şi turism. Scopul acestor activităţi este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

studenţilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul universitar, oferirea de suport pentru 

reuşită în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. 

În vederea diversificării modalităţilor de studiere şi aprofundare a cunoştinţelor 

acumulate la orele teoretice şi practice, catedra organizează o varietate de manifestări cu 

tematici corespunzătoare. 

Un punct forte în activităţile extracurriculare au constituit-o o serie de competiţii 

organizate de catedră. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către studenţi, cât şi de factorii 

educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile proprii; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizare de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii studenţilor. 

 

 



N
/o

  

ACTIVITATEA 

 

RESPONSABIL 

 

PERIOADA 

 

1 

Organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor la înot cu 

participare deschisă.  

Catedra Nataţie şi Turism 

Membrii catedrei  

Octombrie 

2015 

Mai  

2016 

 

 

2 

Organizarea marşurilor turistice 

cu studenţii speciaizaţi la turism 

pe teritoriul Republicii 

Moldova şi România. 

Mindrigan Vasile 

Onoi Mihail 

Grosu Maria 

Jomiru Irina 

Octombrie 

2015 

Aprilie-Mai 

2016 

 

 

3 

Organizarea şi desfăşurarea 

seminarului practico-metodic 

„Realizări şi perspective în 

sportul nautic din Republica 

Moldova”. 

Catedra Nataţie şi Turism 

Membrii catedrei 

Aprilie  

 

 

 

4 

Asigurarea arbitrajului la 

competiții conform calendarului 

competițional al Federației de 

Sporturi Nautice a Republicii 

Moldova. 

Stepanova Natalia 

Solonenco Grigore 

Pe parcursul 

anului 

 

 

5 

Vizitarea împreună cu studenții 
specializaţi la turism a  

expoziției ”Turism și servicii 

hoteliere” 2016. 

Mindrigan Vasile 

Onoi Mihail 

Grosu Maria 

Jomiru Irina 

Aprilie 

2016 

 

 

6 

Participarea la desfășurarea 

evenimentului „Bucurie în 

mișcare”. 

Diacenco Eugenia Mai 

2016 

 

 

 

7 

Participarea cu studenţii la 

„Festivalul copiilor” organizat 

sub egida Fundaţiei de caritate 

pentru copii „Clipa siderală”. 

Mindrigan Vasile 

Onoi Mihail 

Grosu Maria 

Jomiru Irina 

Mai  

2016 



 

 

8 

Participarea la seminarul turistic 

specializat „Formare profesională 

în domeniul turismului şi 

serviciilor hoteliere” organizat în 

cadrul proiectului LMPH, susţinut 

de programul TEMPUS, în cadrul 

Universităţii „Perspectiva”. 

 

Mindrigan Vasile 

Onoi Mihail 

Grosu Maria 

Jomiru Irina 

Mai  

2016 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  Şef catedră                                                                          Mindrigan V.,  

                                                                                      doc. în ped., conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


