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I. Personalul didactico-ştiinţific al catedrei de Nataţie şi Turism. 

În anul  de studii 2012-2013 componenţa corpului profesoral didactic a 

catedrei de Nataţie şi Turism a fost următoarea:  

1. Rîşneac Boris – şef catedră , dr. în ped., prof. univ. 

2. Botnarenco Teodor – dr. în ped., prof.univ. 

3. Solonenco Grigore –conf. univ., antrenor emerit al Republicii Moldova 

4. Diacenco Eugenia –dr. în ped., conf. univ. 

5. Stepanova Natalia –dr. în ped., lector superior 

6. Mindrigan Vasile – dr. în ped., lector superior 

7. Peştereva Lidia –lector superior 

8. Arhirii Isai –lector universitar 

9. Onoi Mihai –lector universitar 

10. Berzan Sergiu –lector universitar 

11. Grosu Natalia–lector universitar 

12. Scorţenschi Dmitri –lector universitar  

În afară de aceasta au mai fost angajaţi pe un sfert de unitate la disciplinele 

turismului: Lupaşco N., dr. în economie,  Negară Ion, lector universitar 

Catedra asigură predarea următoarelor discipline: 

- la ciclul I, Înotul, Didactica înotului I şi II şi Turismul în cadrul celor 4 

facultăţi ale universităţii; 

- disciplinele de orientare spre specializare –Înotul, Turism; 

- la ciclul II (masterat) cu specializarea: Tehnologia antrenamentului sportiv, 

Tehnologii şi management în Turism. 

În prezent catedra de Nataţie şi Turism realizează un volum considerabil de 

activităţi didactico-ştiinţifice şi metodice în vederea pregătirii eficiente a viitorilor 

specialişti pentru domeniul de cultură fizică din R. Moldova. 
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II. Obiectivele procesului educaţional şi managerial al catedrei. 

 În anul 2012-2013 catedra şi-a propus rezolvarea următoarelor obiective: 

1. Stabilirea direcţiilor prioritare privind îmbunătăţirea pregătirii  profesionale a 

specialiştilor prin intermediul disciplinelor prevăzute în planul de învăţămînt 

asigurate de catedra Nataţie şi Turism. 

2. Restructurarea curriculei universitare prin perfecţionarea programelor şi 

planurilor de lucru la disciplinele întrunite de catedră. 

3. Elaborarea şi completarea textelor de lecţii la specializările, tehnologia 

antrenamentului sportiv şi managementul în turism. 

4. Implementarea noilor tehnologii didactice în cadrul lecţiilor de înot şi turism în 

vederea dezvoltării competenţelor profesionale specifice viitorului specialist de 

cultură fizică. 

5. Implementarea metodelor metodico-ştiinţifice şi instrumentale privind sistemul 

de predare şi  pregătire a viitorilor antrenori de nataţie şi turism şi a sportivilor 

de mare performanţă  

 

III. Analiza calitativă a procesului didactic. 

 Reieșind din obiectivele stabilite, corpul profesoral-didactic al catedrei a 

realizat eficient aceste sarcini.   

Colaboratorii catedrei au considerat că restructurarea trebuie să urmărească 

calitatea predării, a profesionalizării, a dezvoltării unor personalităţi integre, 

creatoare, întreprinzătoare, calitatea cercetării ştiinţifice şi tehnologice să crească, să 

se promoveze creativitatea culturală, să se acţioneze pentru eficienţă economică, 

pentru echitate şi egalitatea şanselor de acces la învăţământul superior. Pentru aceasta 

a fost nevoie ca să se schimbe raporturile dintre guvernare şi universităţi, să se 

dezvolte fiecare instituţie de învăţământ superior, să se instituie mecanisme şi 

proceduri de evaluare academică, şi să se introducă noi mecanisme de finanţare. 

Diferenţierea şi diversificarea instituţională are în vedere ca fiecare instituţie să tindă 

a atinge acele performanţe de care este capabilă, elaborând politici corespunzătoare, 

iar rezultatele să fie recunoscute şi recompensate, nivelul universitar să diferenţieze 
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instituţiile în funcţie de durata şi succesiunea studiilor, respectiv, licenţă, master, 

doctorat, programele de studii vor avea în vedere modularizarea conţinuturilor care la 

rândul lor să fie axate pe discipline de cultură generală, profesionalizare şi 

specializare, orientarea prioritară va fi spre promovarea cercetării ca sursă de 

finanţare, promovând formaţia profesional ştiinţifică de vârf cu accent pe studiile de 

master şi doctorat şi o a doua orientare către formarea profesională aplicativă 

vocaţională.  

 Instituţiile de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport au nu numai 

misiunea academică didactică, dar şi de cercetare. Prima priveşte pregătirea 

personalului didactic pentru domeniile educaţiei fizice şcolare şi activităţi recreative, 

sportului şcolar şi de performanţă, iar în unele cazuri pregătirea kinetoterapeuţilor 

pentru reţeaua sanitară şi alte domenii în care se practică activităţi de recuperare şi 

întreţinere a sănătăţii. Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară la nivelul catedrelor şi în 

cadrul unor unităţi de cercetare proprii pe bază de contracte firme cu beneficiarii.  

Fiecare cadru didactic care predă lucrări practice trebuie să aibă specializarea 

corespunzătoare disciplinei sportive pe care o predă. Cadrele didactice de predare 

trebuie să aibă experienţă la catedră, să aibă studii, cercetări şi publicaţii în 

specialitate. Cadrele didactice care predau disciplini fundamentale trebuie să 

îndeplinească aceleaşi condiţii. Ca obiective ale activităţii didactice este necesar să se 

asigure o pregătire fundamentală temeinică, o pregătire practico-metodică de 

specialitate care să asigure absolventului cunoştinţe şi priceperi necesare educaţiei 

fizice în şcoală la toate ciclurile de învăţământ, specializarea într-o disciplină sportivă 

care să confere absolventului calitatea de antrenor, formarea de kinetoterapeuţi 

capabili să aplice exerciţiul fizic în scop profilactic, de întreţinere şi recuperare a 

sănătăţii. Baza materială trebuie să cuprindă terenuri şi săli de sport, laboratoare pe 

specialităţi, bibliotecă cu un volum de carte şi publicaţii corespunzător numărului de 

studenţi pe care îi deserveşte. Organizarea pregătirii specialiştilor unui domeniu, cu 

atât mai mult cu cât el este unul complex multidisciplinar cum este cel al educaţiei 

fizice şi sportului, presupune un demers tot la fel de complex care presupune o 
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cunoaştere a aspectelor particulare, a perspectivelor de dezvoltare, a cerinţelor pe 

piaţa muncii, fiind un act de mare responsabilitate. 

Un management educaţional de calitate trebuie să favorizeze întâlnirea dintre 

ştiinţă, artă şi filozofie, a tuturor componentelor culturale, aşa încât absolvenţii să 

aibă competenţe profesionale, dar şi culturale, şi relaţionale ca fundamente ale unei 

specializări înguste. 

Cerinţele unui sistem educaţional modern impun o activitate bine coordonată, de 

actualizare periodică a competenţelor profesionale.  

Pentru viitorul cadru didactic exercitarea rolurilor profesionale presupune o 

etapă de familiarizare cu un ansamblu de reguli, norme, valori explicite, posibilitatea 

de a le adapta într-o manieră proprie în funcţie de diversitatea contextelor. Modul în 

care studentul îşi construieşte semnificaţiile şi sensurile situaţiilor profesionale trăite, 

poate fi pus în evidenţă la nivelul microstructurilor, a situaţiilor interacționare, în care 

el învaţă să negocieze şi să-şi reconstruiască treptat experienţa rolurilor impuse.  

El trebuie să fie: - o sursă permanentă de informaţie, sprijin şi ajutor în învăţare; 

- organizator, îndrumător, lider; - diagnostician al nevoilor educaţionale şi al 

dificultăţilor în învăţare; - factor de apreciere stimulativ; - consilier şi orientator al 

elevilor; - colaborator al părinţilor şi al celorlalţi factori interesaţi în dezvoltarea 

personalităţii elevului ori atraşi în formarea sa ca sportiv; - model de adult şi purtător 

de valori aprobate; - evaluator şi terapeut; - experimentator, inovator al procesului de 

instruire. 

Reieşind din argumentele expuse mai sus, profesorii catedrei în anul precedent 

s-au condus de aceste concepte metodologice în cadrul pregătirii competente a 

viitorilor specialişti pentru domeniul culturii fizice.   

Astfel, segmentul teoretic al disciplinelor predate s-a materializat prin 

elaborarea cursurilor de lecţii în conformitate cu specificul pregătirii profesionale a 

studenților în cadrul facultăţilor din Universitate. În aceste sens, cursurile teoretice şi 

practice la facultatea de Kinetoterapie au fost bazate pe metodica pregătirii înotului 

terapeutic, unde, în special, s-au aplicat metodele de tratament prin mijloacele 

înotului bras, craul şi spate. Studenţilor li s-au propus mijloace pentru tratamentul 
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sistemului aparatului locomotor (defecțiunile coloanei vertebrale) sistemelor de 

respiraţie, circulaţiei sanguine, sistemului nervos şi a organismelor interne. Pentru 

pregătirea profesională a studenţilor de la facultatea Pază, protecţie şi Securitate 

Personală s-au propus metodele şi mijloacele înotului cu caracter aplicativ, acordarea 

primului ajutor, felurile de transportări a persoanelor accidentate, traversările 

obstacolelor de apă, etc.  

În procesul lucrului instructiv educativ cu studenţii, activitatea didactică a fost 

direcţionată în conformitate cu documentele şi cerinţele procesului European de la 

Bologna. 

Procesul instructiv-educativ a fost asigurat cu planuri, programe, manuale, 

cursuri perfecţionate de lecţii metodice, conform cerinţelor contemporane. 

La lecţiile de înot s-au aplicat multiple materiale intuitive ce ţineau de tehnica 

înotului şi metodica învăţării procedeelor sportive a starturilor şi  întoarcerilor - 

învăţarea tehnicii fiecărui exerciţiu de înot se baza pe o anumită succesiune, care 

concentra instruirea în diferite etape ale lucrului şi crea cea mai bună orientare şi 

sistematizare în conţinutul lecţiilor. Schema generală a succesiunii în învăţarea unui 

nou material a fost următoarea: 

- Învăţarea generală şi formarea repartizării despre noul material care se învaţă; 

- Iniţierea în învăţarea simplă a exerciţiului care se învaţă şi însuşirea acestuia; 

- Complicarea variantei simple a exerciţiului; 

- Însuşirea detaliilor tehnicii exerciţiului, care se învaţă şi perfecţionează în 

executarea întregului exerciţiu. 

Toate lecţiile au fost desfăşurate la un nivel cuvenit, aplicînd diferite mijloace 

şi metode noi de predare mai bună a studenţilor. La lecţii s-au folosit multe materiale 

didactice noi şi mijloace tehnice informaţionale, care sunt foarte importante pentru 

pregătirea viitorilor specialişti în domeniul culturii fizice şi sportului. 

Analiza rezultatelor demonstrate de studenţi s-a efectuat prin evaluarea lor în 

cadrul lecţiilor practice, testărilor motrice, seminarelor metodice, lucrărilor de 

control, tezelor de licenţă. 
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 În procesul instructiv educativ profesorii catedrei: B. Rîşneac, T. Botnarenco, 

G. Solonenco,  E. Diacenco, I. Arhirii, V. Mindrigan, M. Onoi, au utilizat diferite 

metode, care au contribuit la o pregătire mai bună a studenţilor din punct de vedere 

metodico-ştiinţific. În anul curent prelegerile şi lecţiile practice au fost direcţionate, 

în deosebi, la pregătirea teoretică şi metodică a studenţilor ce le-a permis în 

continuare să acumuleze material pentru tezele de licenţă. 

 Textele prelegerilor şi planurile de lucru la înot şi turism au fost prelucrate 

conform cerinţelor moderne şi actuale de pregătire a specialităţilor în domeniul 

nataţiei şi turismului. Profesorii catedrei se pregăteau minuţios pentru lecţiile 

teoretice şi practice, folosind literatură nouă, de ultimă oră. În timpul lecţiilor sau 

utilizat diferite grafice, scheme, poze, video-material pentru argumentarea poziţiilor   

de bază a temei. 

 Procesul instructiv-educativ a fost asigurat cu planuri perfecţionate şi 

modificate pe parcursul anului de studii după curriculum în conformitate cu specificul 

disciplinei, unde au predominat metode, procedee şi operaţii ca: analiza, sinteza, 

comparaţia, metodele dialogului, metoda de cercetare, de demonstrare. 

1. Planul de lucru pentru st. an. I PEF a fost perfecţionat şi modificat 

pentru 86 ore practice şi 14 ore teoretice. 

2. Planul de lucru pentru st. an. I K – perfecţionat, modificat pentru 66 ore 

practice şi 14 ore teoretice. 

3. Planul de lucru pentru st. an. II EF Psih. cu frecvenţă redusă pentru 16 

ore practice şi 4 ore teoretice. 

4. Planul de lucru pentru st. an. II EFRecr. cu frecvenţă redusă pentru 20 

ore practice şi 4 ore teoretice. 

5. Planul de lucru pentru cantonamentele de vară pentru stud. an. I – 30 ore 

practice. 

     După program a fost prevăzută studierea teoriei înotului, metodicii predării, 

formarea la studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru lucrul pedagogic 

şi organizatoric. 
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     Totalitatea competenţelor prezentate în programa curriculară la disciplina nataţie a 

constituit un sistem de achiziţii educaţionale finale, bine creat, care a contribuit la 

formarea personalităţii studentului contemporan. 

     Ansamblul competenţelor – cheie au corespuns concepţiei dezvoltării  sistemului 

de învăţămînt, asigurînd studenţilor cunoştinţe, capacităţi şi atitudini cuprinse în 

standardele învăţămîntului. 

     Materialul teoretic şi practic după programa de învăţămînt, după un plan strategic 

bine definit, s-a comunicat studenţilor scurte rezumate şi concluzii după fiecare 

capitol al planului referitor problemelor de teorie şi metodică a predării înotului. 

Studiul teoretic l-am completat cu instruire practico-metodică la lecţiile cu caracter 

metodic. 

 Cursurile de lecţii planificate au fost finalizate (însoţite de desene, tabele) 

1. Înotul curativ ca mijloc de reabilitare (Bazele generale ale nataţiei corective 

şi ale formării atitudinii corecte a corpului). 

2. Bazele generale ale înotului sportiv. 

3. Învăţarea înotului.  

4. Planificarea lecţiilor de instruire.  

5. Înotul aplicativ. 

6. Înotul în sistemul de reabilitare şi adaptare a persoanelor cu abilităţi 

limitate. 

7. Particularităţile lecţiilor de aerobică acvatică cu diferit contingent. 

Pentru aprecierea nivelului de însuşire a materialului se făcea un sondaj expromt. 

La lecţiile practice profesorii evaluau pregătirea independentă a studentului şi 

apreciau cu note răspunsurile, anunţau tema nouă, folosind mijloace tehnice pentru a 

memoriza mişcările înotătorului, care vor fi efectuate în bazin. 

 Acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă la studenţi se efectuează 

prin alcătuirea proiectelor didactice, pregătirea referatelor, arbitrarea competiţiilor, 

comunicări la conferinţele ştiinţifice, lucrul cu copii îndeplinirea funcţiei de 

instructori în marşurile turistice.  
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 Pentru studenţii de la FFR au fost  realizate următoarele măsuri: lucrul  asupra 

planurilor şi programelor la înot şi turism, consultaţii sistematice pe temele pregătirii 

conspectelor şi a planurilor de lucru la înot şi turism în diferite instituţii de 

învăţămînt, consultarea literaturii de specialitate. S-au desfăşurat la un nivel 

satisfăcător lecţiile de curs şi practice. 

 Aplicînd metoda concentrică de predare, studenţii sunt capabili să însuşească 

cu mult mai bine materialul prevăzut de programă. Programa a fost modificată în 

conformitate cu cerinţele actuale de pregătire a specialiştilor în instituţiile superioare 

de învăţămînt. 

 După cum se ştie, disciplinele Nataţie şi Turism vizează un sistem de 

competenţe specifice pentru a realiza un larg spectru de acte comunicativ-didactice, 

aparţinînd diferitor stiluri metodologice şi mijloace funcţional-specifice. Integrarea  

componentelor de predare învăţare întruchipează, în sine, ceea ce  este de importanţă 

majoră la aceste două discipline sus-menţionate. Aceasta s-a axat pe obiective 

concrete, iar învăţarea a  fost concentrată pe cele trei dimensiuni pedagogice: 

cunoştinţe, calităţi şi capacităţi, atitudini. 

 Cerinţele educaţionale sau desfăşurat în mod integrat, pe competenţe, cu 

numărul de ore alocat conform  planului de învăţămînt. 

 Au fost alese căi noi de manifestare în conformitate cu sistemul principiilor 

didactice, care conţineau norme de învăţămînt şi standarde de formare profesională 

iniţială.  

 S-a efectuat o revizuire esenţială a tehnologiilor didactice, care au fost axate: 

pe activitatea studentului, pe metode active şi interactive de instruire, pe 

diversificarea formelor de organizare a procesului de învăţămînt, pe integrarea 

tehnologiilor didactice cu tehnologiile informaţionale, pe elaborarea metodelor noi şi 

tehnologii, adică de modernizare a metodelor tradiţionale.  

 Profesorii catedrei au utilizat în timpul lecţiilor teoretice şi practice 

următoarele metode şi procedee de predare: 

1. Demonstrarea şi argumentarea riguroasă a cunoştinţelor prin explicarea 

unor concepte din compartimentele „cunoştinţe, calităţi  şi capacităţi”. 
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2. Convorbire sau dialog ce se desfăşoară între profesor şi student, prin care se 

stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare.  

3. Prezentarea machetelor, hărţilor şi marşurilor turistice, albume instructive, 

scheme, video-imprimări a tehnicii înotului şi a mijloacelor de învăţare şi a.  

4. Exerciţii practice, operaţionale, repetări a unei acţiuni tehnice, urmărind 

formarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor motrice. 

Rezultatele sesiunilor de iarnă şi vară 

În perioada anului de învăţămînt 2012-2013 colectivul catedrei de Nataţie şi 

Turism a desfăşurat activitatea  didactică cu studenţii anilor de studii I şi II, 

facultăţile Sport, Pedagogie, Kinetoterapie şi Pază, Protecţie şi Securitate, 

rezultatele însuşitei sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Secţia Nataţie 

 Num 
Nr. 
st. 

Din ei Prez. Au 
 

Pe note de 
      

Note % 

 stud. obl. 
n-
au 

au la susţ. 10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

insuf. reuşitei 

Facultatea 
grupe  

susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
 

 
  

adm nemot 
                 

Sesiunea de iarnă 

PPS, 5grupe, 
an.II 

160 160 45 19 95 95 0 0 18 18,9 43 45,3 22 23,2 11 11,6 1 1,1 0 0 59,4 

SPORT 
2 grupe, an.I 

61 61 0 9 52 52 1 1,9 7 13,5 26 50 9 17,3 8 15,4 1 1,9 0 0 85,2 

PEF 
3grupe, an.I 

77 77 6 13 58 58 2 3,4 21 36,2 19 32,8 12 20,7 3 5,2 1 1,7 0 0 75,3 

Total I jum 298 298 51 41 205 205 3 1,5 46 22,4 91 44,4 43 21 22 10,7 3 1,5 0 0 68,8 

Sesiunea de vară 

SPORT 
4 grupe 

An I 
85 85 8 33 44 44 1 2,3 8 18,2 17 38,6 10 22,7 6 13,6 2 4,5 0 0 51,8 

Kinetoterapie 
5 grupe 

An I 
167 167 12 25 130 128 1 0,8 41 32 58 45,3 21 16,4 4 3,1 0 0 2 1,5 76,6 

PEF 
3grupe 

An.II 
56 56 0 8 48 48 3 6,3 12 25 21 43,8 11 23,9 1 2,1 0 0 0 0 85,7 

 
Total II jum 

 
308 308 20 66 222 220 5 2,3 61 27,7 96 43,6 42 19,1 11 5 2 0,9 2 0,9 71,4 

Total anual 606 606 71 107 427 425 8 1,9 107 25,2 187 44 85 20 33 7,8 5 1,2 2 0,5 70,1 
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Secţia turism 

 Num Nr. st.       Din ei Prez. Au                              Pe note de                  Note     % 

 stud. obl. n-au au  la  susţ. 10   9   8   7   6   5        insuf. reuşitei 
Facultatea  
grupe 

 
susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr.  %   

     adm nemot                                   

Sesiunea de iarnă 
Fac PEF 
3gr. An.II 62 62 1 13 48 46 1 2,2 17 37 11 24 9 19,6 6 13 1 2,2 2 4,4 74,2 

Total I jum  62 62 1 13 48 46 1 2,2 17 37 11 24 9 19,6 6 13 1 2,2 2 4,4 74,2 

                      

                      

Sesiunea de vară 
Fac. Sport 
3 gr. An. II 65 65 17 14 34 34 2 6 15 44 12 35 4 12 1 3 0 0 0 0 52,3 
Fac.Kineto. 
4 gr. An II 113 113 27 15 71 70 10 14 27 39 16 23 14 20 3 4 0 0 1 1 61,9 

Total II jum 178 178 44 29 105 104 12 11,5 42 40,4 28 26,9 18 17,3 4 3,9 0 0 1 1 58,4 

Total an  240 240 45 42 153 150 13 8,7 59 39,3 39 26 27 18 10 6,7 0 0 3 2 62,5 

                      

 

În rezultatul acestei analize se poate menţiona că marea majoritate a studenţilor 

care au frecventat cu regularitate lecţiile teoretice şi practice au demonstrat succese 

satisfăcătoare. În acelaşi timp unii studenții nu au manifestat o responsabilitate 

cuvenită şi astfel nu au fost atestaţi la probele practice şi nu au fost admişi la 

examenul final. 

Tot în acest context trebuie menţionat că pregătirea nautică a studenților noi 

înmatriculaţi este practic nesatisfăcătoare 90%  din aceștia nu pot înota, nu cunosc 

elementele cele mai simple ale tehnicii unuia din stilurile sportive. 

Analiza rezultatelor obţinute de studenţii la disciplina Turism, demonstrează o 

situaţie mai favorabilă. Studenții însuşesc materia predată la un nivel satisfăcător. 

Acesta s-a observat prin evaluarea curentă şi finală a lor.  

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele studenţilor obţinute în cadrul 

cantonamentelor de vară. Obiectivele de bază a procesului de instruire a studenţilor în 

condiţiile de tabără (condiţii naturale) s-au axat, în special, pe învăţătura şi 

perfecţionarea înotului aplicativ şi în acelaşi timp, spre posibilitatea de organizare a 

procesului de învăţare a copiilor în condiţiile naturale. S-a urmărit obţinerea pregătirii 

metodico-practice a studenţilor prin desfășurarea lecţiilor practice. 
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Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Nataţia Arh.I., Sol.G. 101 33 0 33 0 21 12 12 1 8 8 67 2 17% 1 8% 0 0% 0 0 0 0 36,36%

Nataţia Arh.I., Sol.G. 102 19 0 19 0 10 9 9 0 0 5 6 4 44% 0 0% 0 0 0 0 0 0 47%

Nataţia Solonenco G. 103 25 0 25 0 13 12 12 0 0 5 42 4 33% 3 25% 0 0 0 0 0 0 48,00%

Nataţia Sol. G. Arh.I. 105 37 0 37 0 21 16 16 0 0 8 50 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 43,24

Nataţia Diac.E.,Sol.G. 106 19 0 19 0 10 9 9 2 22 4 44 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 47,36

Nataţia Peştereva L. 112PEF 32 0 32 0 14 18 18 0 0 13 72 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 65,25

Nataţia Peşterev L. 113 PEF 36 0 36 0 16 20 20 1 5 12 60 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 55,55

Nataţia Stepanova N. 114PEFr 9 0 9 0 4 5 5 1 20 3 60 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 55,55

Total 210 0 210 0 109 101 101 5 5 58 57 34 34 4 4 0 0 0 0 0 0 48,09

 

   

 Din tabelul prezentat se poate concluziona că studenții aflați în tabără au 

acumulat cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru viitoarea lor activitate profesională. 

Astfel, din numărul total de studenți au fost atestaţi  48,09 %. 

 În anul 2012-2013 profesorii catedrei au desfăşurat o activitate amplă cu 

studenţii care îşi fac studiile la facultatea Frecvenţă Redusă. Pentru asigurarea acestui 

proces s-au elaborat documentele curriculare în baza cărora s-a realizat acest proces. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul următor:  

I jumătate a anului de studii 2012-2013 

Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Nataţia Arhirii I.  gr.7 an II 52 0 52 0 38 14 14 0 0 0 0 3 21% 9 64% 3 21% 0 0 0 0 26,90%

Did.înot II Diacenco E. gr. 2r anII 6 0 6 0 3 3 3 0 0 0 0 2 67% 1 33% 0 0 0 0 0 0 50%

Did.înot II Diacenco E.Solonenco G. gr.1 anII 14 0 14 0 8 6 6 0 0 0 0 5 83% 1 17% 0 0 0 0 0 0 42,90%

Total la FFR 72 0 72 0 49 23 23 0 0 0 0 10 44% 11 48% 3 13% 0 0 0 0 31,90%  

 a II jumătate a anului de studii 2012-2013 

Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Did.înot.IBotnarenco T. an. I., gr.1 46 0 46 0 33 13 13 1 8% 2 15 5 38% 1 8% 1 8% 2 15 0 0 28,26%

Nataţie Arhirii I. an.II., gr.3 40 0 40 0 23 17 17 0 0 2 12 7 41% 8 47% 0 0 0 0 0 0 43%

Nataţie Arhirii I. an. II.,gr.4 31 0 31 0 21 10 10 0 0 0 0 5 50% 4 40% 1 10 0 0 0 0 32,25%

Nataţie Botnarenco T. an.II., gr.5 37 0 37 0 29 8 8 0 0 2 25 3 37,5 2 25 1 12,5 0 0 0 0 21,62

Nataţie Diacenco E. an.II., gr.6 27 0 27 0 12 15 15 1 7% 1 7 8 48 5 34 0 0 0 0 0 0 55,55

Nataţie Arhirii I. an.II., gr.8 64 0 64 0 47 17 17 0 0 2 12 10 59 4 24 1 6 0 0 0 0 26,56

Nataţie Stepanova N. an.II., gr.9 25 0 25 0 10 15 15 0 0 5 33 5 33,33 4 27 1 6,66 0 0 0 0 60

Total la FFR 270 270 175 95 95 2 2,1 14 14,7 43 45% 28 30% 5 5% 2 2,1 0 0 35,20%  

În conformitate cu planul de studii a universităţii catedra de nataţie şi turism în 

anul 2012-2013 a continuat perfecţionarea procesului instructiv-educativ la 

specialitatea educaţie fizică şi sport, specializarea antrenor de nataţie şi turism. În 

cadrul catedrei au urmat specialitatea respectivă la nataţie 19 studenţi, la turism 80 

studenţi. 
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În sensul îmbunătăţirii acestui proces, colaboratorii catedrei au fost preocupaţi 

de selectarea şi completarea grupelor de studenţi pentru a stabili un sistem bine 

structurat  din punct de vedere metodico-ştiinţific. 

Astfel s-au elaborat cursuri de lecţii la cele şapte discipline s-au acumulat 

sursele bibliografice şi literatura de ultima oră. Acest proces urmează a mai fi 

perfecţionat în anul următor prin restructurarea activităţilor de predare-învăţare, în 

rezultatul căruia se vor include ore cu caracter metodico-practic, se va propune 

desfăşurarea practicii antrenoriale la diferite şcoli şi cluburi de nataţie şi turism. 

În continuare se prezintă rezultatele obţinute de studenţii specializaţi la nataţie 

şi turism. 

 

1) Nataţie  anul de studii, reușita 

 Num 
Nr. 
st. 

Din ei Prez. Au 
 

Pe note de 
      

Note % 

 stud. obl. 
n-
au 

au la susţ. 10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

insuf. reuşitei 

Facultatea 
grupe  

susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
 

 
  

adm nemot 
                 

Sesiunea de iarnă 

An III 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

An IV 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 4 60 2 40 0 0 0 0 0 0 100 

Total I jum 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 5 71,4 2 28,6 0 0 0 0 0 0 100 

Sesiunea de vară 

An.I 7 7 0 2 5 5 1 20 2 40 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

An.II 8 8 0 0 8 8 0 0 2 25 5 62,5 1 12,5 0 0 0 0 0 0 100 

An.IV 4 4 0 0 4 4 0 0 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Total II jum 

 
19 19 0 2 17 17 1 5,9 6 35,3 9 52,9 1 5,9 0 0 0 0 0 0 89,5 

Total anual 26 26 0 2 24 24 1 4,2 6 25 14 58,3 3 12,5 0 0 0 0 0 0 92,3 
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2) Turism - anul de studii, reuşita 

 Num 
Nr. 
st. 

Din ei Prez. Au 
 

Pe note de 
      

Note % 

 stud. obl. 
n-
au 

au la susţ. 10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

insuf. reuşitei 

Facultatea 
grupe  

susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
 

 
  

adm nemot 
                 

Sesiunea de iarnă 

Sport, 2gr.  
an II 

56 56 8 4 44 43 2 4,7 22 51,2 6 14 11 25,6 2 4,7 0 0 1 2,3 76,8 

Sport, 2gr. 
an. III, 

3disciplini 
126 126 6 48 72 72 4 5,6 27 37,5 21 29,2 12 16,7 6 8,3 2 2,8 0 0 57,1 

                      

Total I jum 182 182 14 52 116 115 6 5,2 49 42,6 27 23,5 23 20 8 7 2 1,7 1 0,9 63,2 

Sesiunea de vară 

Sport, 2 gr. 
an I  

17 17 4 1 12 12 0 0 6 50 5 42 1 8 0 0 0 0 0 0 70,6 

Sport. 2gr., 
an II, 3 

disciplini 
81 81 20 7 54 54 8 15 29 54 10 19 7 13 0 0 0 0 0 0 66,7 

Sport, 2gr, 
an III  

34 34 1 6 33 32 1 3 8 25 11 34 4 13 2 6 0 0 1 4 94,1 

 
Total II jum 

 
132 132 25 14 99 98 9 9,2 43 43,8 26 26,5 12 12,2 2 2 0 0 1 1 74,2 

Total anual 314 314 39 66 215 213 15 7 92 43,2 53 25 35 16,4 10 4,7 2 0,9 2 0,9 67,8 

   

         IV. Activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 În anul 2012-2013 colectivul profesoral al catedrei de nataţie şi turism şi-a 

desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică prin două direcţii: 

1. Perfecționarea profesională a studenţilor universităţii la disciplinele nataţie 

şi turism. 

2. Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de 

antrenament şi competiţii a sportivilor de performanță din loturile naţional. 

În baza acestor discuţii s-a elaborat planul de cercetare ştiinţifică pe perioada 

nominalizată. 



Planul de cercetare ştiinţifică  a profesorilor pentru anul 2013 

Catedra Nataţie şi Turism 

Nr. Direcţiile principale de 

cercetare ştiinţifică şi 

tematica 

Obiectivele de bază de cercetare Etapele de 

cercetare 

ştiinţifică 

Rezultatele 

cercetării ştiinţifice 

Responsabilii 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica  

Strategii  de implementare 

a metodelor diagnostice în 

procesul de antrenament şi 

competiţii a sportivilor de 

performanţă din loturile 

naţionale ale R.M.  

 

 

 

 

 

 

 

 Pregătirea profesională a 

studenţilor facultăţii de 

educaţie fizică şi sport în 

cadrul specializării 

manager în turism. 

 

 

 

  Metodica pregătirii 

sportive în turism a 

copiilor de vîrstă 

gimnazială în cadrul unui 

ciclu anual de antrenament.    

 

 

 

 

1. Analiza literaturii de specialitate 

privind pregătirea înotătorilor de 

performanţă. 

2. Analiza planificărilor şi programelor 

de antrenament a înotătorilor incluşi 

în selecţionata R.M. 

3. Determinarea celor mai eficiente şi 

informative metode de diagnosticare 

a nivelului de pregătirea tehnică, 

motrică, psihomotrică şi funcţională 

a înotătorilor.  

 

 

Analiza experienţei internaţionale referitor la 

instruirea profesioanlă a specialiştilor din 

turism. 

-Argumentarea experimentală a structurii şi 

conţinutului pregătirii profesionale a 

studneţilor la specializarea “Manager în 

turism”. 

 

- Elaborarea îndrumarului metodic privind 

specificul instruirii la turism cu copiii 

ciclului primar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie 2013 

decembrie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie  2012 

Noiembrie 2013 

 

 

 

 

Februarie 2013 

Decembrie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

- Raport ştiinţific. 

- Publicaţii în 

materialele 

conferinţelor ştiinţifice 

şi în revistele de 

specialitate.  

 

 

 

 

 

 

 

- Participări la 

seminare, conferinţe 

ştiinţifice 

 

 

 

 

 

- Publicarea 

îndrumarului metodic 

- Participarea la 

conferinţe ştiinţifice 

 

 

 

 

 

 

B.Rîşneac 

T.Botnarenco 

G.Solonenco 

E.Diacenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Mindrigan 

 

 

 

 

 

 

 

M. Onoi 
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  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6 

 

 

Pregătirea tehnică a 

studenţilor la disciplina 

nataţie prin intermediul 

utilizării mijloacelor 

tehnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriile de evaluare a 

studenţilor în procesul 

instructiv-educativ la 

disciplina nataţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea profesională a 

studenţilor specializaţi în 

turism în cadrul 

disciplinelor fundamentale.  

 

-Elaborarea şi perfecţionarea metodelor 

mixte instrumentale de cercetare dotate cu 

informaţii urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analiza literaturii de specialitate  

-Selectarea şi stabilirea criteriilor de 

aveluare. 

-Elaborarea programului de cercetare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analiza literaturii de specialitate. 

- Elaborarea chestionarelor pentru obţinerea 

informaţiilor la tema stabilită. 

 

 

 Martie  2013 

 Noiembrie  2013 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie  2013 

Decembrie  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie  2013 

Decembrie 2013 

 

 

 

 

- - Utilizarea 

metodelor mixte 

instrumentale în 

procesul însuşirii 

tehnicii înotului cu 

studenţii instituţiilor 

de cultură fizică. 

- Participarea la 

conferinţele 

doctoranzilor şi 

publicarea articolelor 

ştiinţifice (două)  

 

 

 

- Va fi elaborat un 

program de aplicare a 

criteriilor de evaluare 

în procesul instruirii. 

- Va fi pregătit spre 

editare o lucrare 

metodică privind 

evaluare studenţilor 

la diferite etape de 

instruire. 

- Vor fi publicate 

două articole 

 

 

- Participări la 

seminare şi conferinţe 

ştiinţifice 

 

 

 

 

I.Arhirii  

lector universitar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Peştereva 

lector superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Berzan  

 



În vederea realizării planului e cercetare ştiinţifică s-a aplicat un complex de 

metode informaţionale de cercetare care au permis obţinerea unor rezultate 

obiective atît la prima direcţie, cît şi la a doua. 

 În acest sens, implementarea metodelor diagnostice la înotătorii de 

performanţă prin stabilirea vitezei de reacţie la strat, nivelului de dezvoltare a forţei 

de vîslire, dirijării, vitezei de înot prin liderul programabil şi remorcherul electro-

mecanic s-a stocat un material vast privind nivelul de pregătire sportivă a 

înotătorilor incluşi în selecţionata R. Moldova. 

 Rezultatele obţinute au fost analizate cu mare minuţiozitate şi prezentate 

antrenorilor pentru a modifica, îmbunătăţi procesul de antrenament în cadrul 

planificării macrociclice ale sportivilor. 

Referitor la pregătirea profesională a studenţilor în cadrul orelor de nataţie şi 

turism s-au aplicat tehnologii n oi de instruire, bazate pe metode computerizate 

prin intermediul cărora s-a analizat tehnica procedeelor de înot, s-a stabilit 

structura şi conținutul pregătirii profesionale a studenţilor la specializarea 

„manager în turism” pe cale experimentală. 

În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică a catedrei sunt incluşi şase 

doctoranzi şi doi competitori (raţă Sorin, Suceava, România şi Onoi Mihai, 

USEFS, Chişinău), îndrumător ştiinţific, dr. în ped., prof.univ., DHC, Boris 

Rîşneac. 

Planurile individuale ale doctoranzilor sunt realizate conform obiectivelor 

stabilite. Rezultate obţinute prin cercetările ştiinţifice efectuate de doctoranzi au 

scos în evidenţă actualitatea problematicii existente şi au întreprins un şti de 

experimente pentru a stabili căile de ameliorare a metodicii de aplicare a 

mijloacelor culturii fizice în diferite domenii de activitate (refacere, recuperare, 

antrenament, recreere, educaţie fizică, etc.) 

În continuare se prezintă planul de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor.  



Planul de cercetare ştiinţifică  a doctoranzilor pentru anul 2013 

Nr. Direcţiile principale de cercetare 

ştiinţifică şi tematica 

Obiectivele de bază de cercetare Etapele 

de cercetare ştiinţifică 

Rezultatele  

cercetării 

ştiinţifice 

 

Responsabil 

 

Îndrumător  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Sistemul formării 

personalităţii copiilor în 

cadrul cluburilor sportive 

şcolare prin educaţia 

nonformală şi informală, la 

vîrste între 10-12ani 

 

Efectele aquaterapiei asupra 

psihomotricităţii copiilor cu 

deficienţa mintale (10-

12ani)cuantificate 

stabiliometric 

 

Înotul terapeutic în prevenirea 

deficienţelor fizice 

funcţionale ale coloanei 

vertebrale a copiilor în 

perioada prepubertară   

 

Diagnostica funcţiilor de 

reglare psihomotrice ale 

înotătorilor în perioada 

mezociclului precompetiţional 

 

Socializarea femeii de vîrsta a 

doua prin mijloacele fitness-

ului 

 

Formarea competenţelor  

profesionale ale studenţilor în 

cadrul practicii instructive 

turistice 

Aprecierea sistemului de formare a 

personalităţii copiilor în cadrul cluburilor 

sportive şcolare prin educaţia nonformală şi 

informală 

 

 

 

Stabilirea parametrilor care definesc situaţia 

actuală din învăţămîntul special ca 

modalităţi de abordare şi rezultate obţinute 

pe palierul dezvoltării şi/sau recuperării 

motrice a copiilor cu debilitate mintală 

 

Perfecţionarea sistemului de aplicare a 

înotului terapeutic în prevenirea 

deficienţelor fizice funcţionale ale coloanei 

vertebrele a copiilor în perioada dezvoltării 

prepubertare 

 

 

 

Martie 2013 

Decembrie2013 

 

 

 

 

 

Februarie 2013 

Decembrie 2013 

 

 

 

 

Decembrie 2013 

 

 

 

 

 

Septembrie 2013 

Decembrie 2013 

 

 

 

Ianuarie 2013 

Decembrie 2013 

Articole, 

publicaţii, 

referate la 

simpozioane 

 

 

 

Articole, 

publicaţii, 

referate la 

simpozioane 

 

 

Articole, 

publicaţii, 

referate la 

simpozioane 

 

 

Articole, 

publicaţii, 

referate la 

simpozioane 

 

Articole, 

publicaţii, 

referate la 

simpozioane 

Albu N.Florin-

Stelian 

 

 

 

 

 

Mihai 

(Apreutesei) 

Lorelei 

Carmen 

 

 

Constantinescu 

Mihai 

 

 

 

 

Florea Oxana 

 

 

 

 

Gheorghiu 

Aurelian 

 

 

 

Lungu 

Ecaterina 

T.Botnare

nco 

 

 

 

 

 

 

B.Rîşneac 

 

 

 

 

B.Rîşneac 

 

 

 

 

 

B.Rîşneac 

 

 

 

 

B.Rîşneac 

 

 

 

 

B.Rîşneac 
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Colaboratorii catedrei desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică eficientă 

cu studenţii specializaţi la probele nautice şi turism. 

În procesul acestor activităţi sunt incluşi mai mult de 60 de studenţi în 

cercurile ştiinţifice ale catedrei (înot şi turism). 

Astfel, pregătirea acestora se desfășoară conform planului de cercetare 

ştiinţifică studenţească aprobat la catedră. 

În anul 2013, catedra a organizat conferinţa ştiinţifică a studenţilor în cadrul 

căreia au participat 20 de studenți  de la specializarea Turism şi 17 studenţi de la 

specializarea Nataţie. 

În referatele studenţilor au fost analizate şi cercetate problemele pregătiri 

specifice ale înotătorilor, activitatea turistică în R. Moldova şi altele. În final, au 

fost recomandaţi şase studenţi pentru a participa la conferinţa ştiinţifică a USEFS. 

Din aceşti şase studenți, doi au fost menţionaţi prin faptul că au ocupat locurile doi 

şi trei în secţiunile respective. Materialele prezentate de studenţi au fost publicate 

în culegerea conferinţei. 

Rezultatele deosebite au obţinut studenţii anului patru Mihaleva Alina, 

coordonator Solonenco G.,conf.univ.; Postolachi T., coordonator ştiinţific, 

T.Botnarenco, dr.în ped., prof.univ.     

 

V. Activitatea metodică a catedrei. 

Conform planului de lucru a catedrei , cadrele profesorale au realizat un 

volum considerabil, privind îmbunătăţirea pregătirii metodice a studenților. 

În acest sens au fost elaborate cursuri de lecţii în format electronic în 

dependenţă de profilul specializării. 

Pentru studenții facultăţii de Kinetoterapie s-a elaborat cursul de înot 

terapeutic, pentru cei de la facultatea Pază, Protecţie şi Securitate, cursul de înot 

aplicativ. 

În partea practică a disciplinelor de înot şi turism sunt incluse mijloace 

specifice profilului respectiv. Studenţii obţin cunoştinţele şi deprinderile necesare 
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viitoarei lor activităţi profesionale. În continuare prin organizarea şi desfăşurarea 

părţii pregătitoare a lecţiei, activitatea în calitate de instructor, studenţii obţin 

competenţe profesionale prin intermediul disciplinelor predate la catedra de înot şi 

turism. 

O pregătire profesională calitativă se realizează în perioada taberei de  vară a 

studenţilor. În condiţii naturale sunt organizate lecţiile cu direcţionare aplicativă. 

Studenţii învaţă tehnica înotului aplicativ, acordarea primului ajutor, învaţă 

metodica de instruire în condiţiile naturale, jocurile şi distracţiile în mediul acvatic. 

Organizarea tradiţionalei sărbători acvatice „Neptun” este un exemplu 

elocvent, în care participă toţi profesorii şi studenţii din tabără. Prin acţiunea dată 

se propagă mediul sănătos de viaţă, ocrotirea mediului, frumuseţea tinereţii şi 

desigur, sportul ca mijloc de socializare a studenţilor.  

În această sărbătoare desfăşurată după un scenariu bine gîndit au fost incluse 

atît activităţi sportive, cît şi artistice. 

În timpul de faţă această sărbătoare are un efort educaţional şi metodic 

extraordinar de important pentru formarea aptitudinilor viitorului specialist în 

domeniul culturii fizice.  

 

VI. Utilizarea utilajului şi aparatajului din dotare. 

Lecţiile de înot desfăşurate corespund programei şi sunt accesibile pentru 

studenţi, folosind un limbaj terminologic clar şi expresiv. 

La lecţii practice şi teoretice au fost folosite  aparatajul audio-video cu 

demonstrarea proceselor sportive de înot cu o analiză de către studenți a tehnicii 

înotului, ceea ce duce la învăţarea mai rapidă a tehnicii de către studenţi, totodată 

evitînd rutina didactică. 

Utilizarea sistemului audio-video la orele de înot facilitează actul  pedagogic 

şi face orele mai productive şi atractive pentru studenţi. Important este că în 

rezultat, ei îşi formează o viziune mai clară despre tehnica înotului sportiv şi 

aplicativ.   

 



VII. Activitatea  sportivă. 

În conformitate cu planul de acţiuni sportive pe anul universitar 2012-2013 

catedra Nataţie şi Turism în colaborare cu clubul sportiv al USEFS în bazinul 

Universităţii a fost organizat şi desfăşurat pe data de 15.05.13, Campionatul 

USEFS la înot, ediţia 2013. 

Concursul la înot a fost desfăşurat  conform regulamentului de organizare a 

Campionatului USEFS, ediţia 2013. 

Fiecare sportiv conform programei competiţiilor putea participa la două 

probe sportive din concurs. 

Programa competiţiilor: 

              50m s/l – F/B              

             50m bras– F/B              

             50m spate – F/B              

             50m fluture – F/B    

             

 Arbitrul principal - Solonenco G. 

 

În aceste competiţii au participat 63 de studenţi. Din timp a fost format 

protocolul de strat şi pe curse al Campionatului. 

Participînd în aceste competiţii, rezultate bune au obţinut următorii studenţi: 

m/sci - Gladun Artiom – masterand; 

m/sci – Corotaş Dmitrii –masterand; 

m/s – Adnagulov Alexandr – masterand; 

m/s – Postolachi Tudor –gr.401AM; 

cm –Vaşcenco Marina –FFR; 

m/s –Cernencova Nadejda – FFR;  

c/m –Mihaleva Alina –gr.401AM;  

paşnic Petru – gr. 201AM; 

Mindrigan Ion –gr. 201AM; 

Racul Cristian – gr. 101AM; 

Miclovş Anton –gr. 201CFR, şi alţii. 
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Clubul sportiv al USEFS a  menţionat premianţii la fiecare probă din 

concurs cu diplome de gradul I, II, III şi premii băneşti. 

Participînd în diferite competiţii republicane şi internaţionale în an. 2013 au 

îndeplinit maestru în sport de clasă internaţională: 

Gladun Artiom –masterand; 

Corotaş Dmitrii –masterand. 

Contingentul de studenți specializaţi la catedra Nataţie şi Turism, secţia 

Nataţie. 

1. Vaşcenco Marina – FFR, m/s 

2. Cernencova Nadejda – FFR, m/s 

3. Belîh Anastasia –master, m/s 

4. Mihaleva Alina – gr.401AM, cm 

5. Adnagulov Alexandr –master, m/s 

6. Corotaş Dmitrii –master, msci 

7. Gladun Artiom – master, msci 

8. Postolachi Teodor –gr. 401AM, m/s 

9. Miclovş Anton –gr.205CFR, cm 

10.  Novicov Taras –gr.213PEF,cm 

11. Pasecinic Eugen –FFR, cm 

12. Derihvost Oleg –gr.104AMr, m/s 

13. Ţurcan Vladimir –gr. 113PEF, cm 

14. Racul Cristian –gr. 101AM, cat. III 

15. Paşnic Petru – gr. 201AM, cat. III 

16.  Pantea Ion –gr. 101AM, cat. II 

17. Mindrigan Ion –gr. 201AM, cat. III 

18. Creţu Ştefan –gr. 201AM, f/c 

19. Anghel Oleg –gr. 203 AM, f/c 

20. Lozovan Mihai –gr. 201AM, f/c 

21. Ivanenco Eduard –gr. 201AM, f/c 

22. Gîza Dmitrii –gr. 101AM, f/c 



VIII. Lista publicaţiilor pe anul universitar       

B.Rîşneac dr.în ped., prof.univ., Botnarenco T., dr.în ped., prof.univ., a  

pregătit pentru editură „Manualul de înot pentru elevi”.   

Botnarenco T., dr.în ped., prof.univ., B.Rîşneac dr.în ped., prof.univ. a  

pregătit pentru editură „Manualul de înot pentru elevi”.   

G. Solonenco, conf.univ., Mihaleva A. st gr.402AM „Asigurarea ştiinţifico-

metodică la etapa iniţială de pregătire a tinerilor înotători”, materialele conferinţei 

ştiinţifice internaţionale studenţeşti, ed. a XVII-a, mai, Chişinău, 2013, -P.154-162  

Arhirii I., lector universitar „Creşterea eficacităţii lecţiilor de înot prin 

aplicarea mijloacelor audio-vizuale în USEFS”, materialele conf. drnd., ed. a VII-

a, USEFS, Chişinău, 2012, -P. . 

Arhirii I., lector universitar „Eficienţa folosirii mijloacelor tehnice în 

sistemul învăţării înotului cu studenţii instituţiilor de educaţie fizică”, materialele 

conf. şt. inter. stud., ed. a VII-a, USEFS, Chişinău, 2013 

  Stepanova N., dr. în ped, lector superior, Belîh A., masterandă,  

„Исследование показателей физического развития юных пловцов на этапе 

начальной подготовки”, Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale 

studenţeşti, ed. A XVII-a,  Chişinău, USEFS, 2013,  -P. 204-210  

Mindrigan V., dr.în ped., lector superior, „Valoarea complexului didactic 

în procesul de formare a competenţelor profesionale a managerilor în turism” 

Mindrigan V., dr.în ped., lector superior, Onoi M., lector universitar, 

Berzan S., lector universitar, „Marketing turistic”, lucrare  metodică, Chişinău, 

2012 

Mindrigan V., dr.în ped., lector superior, Onoi M., lector universitar, 

Berzan S., lector universitar, „Tehnici operaționale în turism”, lucrare metodică, 

Chişinău, 2013 

„Formarea profesională a studenţilor din învăţămîntul universitar de educaţie 

fizică şi sport la specializarea „Manager în turism”. Monografie  

 Mindrigan V., dr.în ped., lector superior, Cuciurcă P. „Analiza procesului 

de dezvoltare şi promovare a obiectivelor turistice din zona de vest a Republicii 
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Moldova” Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale studenţeşti, ed. a XVII-

a,  Chişinău, USEFS, 2013,  -P.596-606 

Onoi M., lector universitar, „Pregătirea fizică a copiilor în cadrul probei de 

orientare sportivă  şi tehnică turistică”, conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor 

„Probleme ştiinţifice ale învăţămîntului şi sportului”, ed., VII, 16-17 noiembrie, 

2013, 3 coli  

Onoi M., lector universitar, Leviţcaia A., „Анализ факторов влияющих на 

развитие туризма на национальном и международном уровне” Materialele 

Conferinţei studenţeşti internaţionale,  USEFS, Ediţia a XVII-a,Chişinău,  2013,  -

P. 613-621 

Grosu  M., lector universitar „Analiza profilului managerului de vînzări în 

cadrul agenţiilor de turism” Conferinţa științifică internaţională studenţească 

USEFS, Chişinău, 2013, -P. 

Grosu  M., lector universitar, Moglan M. st., „Particularităţile itinerarelor 

vitivinicole din raionul Hînceşti” Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale 

studenţeşti, ed. A XVII-a,  Chişinău, USEFS, 2013,  -P.606-613 

Propuneri: 

 

1. Elaborarea unui sistem educaţional privind prezenţa studenţilor la ore de 

curs şi practice. - Rapoarte la consiliul facultăţii  în planul consiliului 

facultăţii. 

2. Includerea în examenul de înmatriculare a înotului ca pregătire  motrică. 

3. Organizarea unor consultaţii suplimentare a studenților care au o pregătire 

insuficientă sau nu a frecventat orele de curs. 

4. Este necesitatea de a obţine 2 unităţi pentru asigurarea procesului de studii. 

5. Perfecționarea procesului de instruire a studenţilor la specializarea propriu-

zisă. 

6. Îmbunătăţirea sistemului de elaborare a lucrărilor de licență (ca structură, ca 

conţinut, experimentale).   

Şef  catedră                                                                         B. Rîşneac 

                                                                                    doctor în ped., prof. univ. 


