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Preşedintele Consiliului Ştiinţific USEFS 

                                                                                     Budevici-Puiu L., dr., conf.univ. 

 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

Orar sunete 

I 9.20 – 10.50 IV 15.30 – 16.50 

II 11.00 – 12.30 V 17.00 – 18.20 

III 14.00 – 15.30 VI  

 

ORAR cursuri, semestrul I 

Data 

 
Ora Disciplina Profesorul 

 

 

 

 

 

24.02.16 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion, dr., conf.univ. 

 
14.00-16.50 

 
Limba modernă  BregaViorica, dr., conf.univ. 

 Bîrsa Elena, lector superior 

17.00-18.20 Specialitatea: 

- Strategii contemporane în cultura fizică şi 

sport 

 

Budevici-Puiu Anatolie, dr., 

prof.univ. 

- Educaţia fizică – abordări în context 

curricular şi extracurricular 

 Jurat Valeriu, dr., conf.univ. 

 

- Management şi dezvoltare durabilă Manolachi Veaceslav, dr.hab., 

prof.univ.    

- Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu, dr., conf.univ. 

 

 

 

 

25.02.16 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 
 Carp Ion, dr., conf.univ. 

14.00-18.20 Specialitatea: 

- Strategii contemporane în cultura fizică şi 

sport 

 

Budevici-Puiu Anatolie, dr., 

prof.univ. 

- Educaţia fizică – abordări în context 

curricular şi extracurricular 

Jurat Valeriu, dr., conf.univ. 

 

- Management şi dezvoltare durabilă Manolachi Veaceslav, dr.hab., 

prof.univ.    

- Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu, dr., conf.univ. 

 

 

 

 

 

26.02.16 

9.20-10.50 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 
Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

11.10-15.20 Limba modernă 

 

Brega Viorica, dr., conf.univ. 

Bîrsa Elena, lector superior 

15.30-18.20 Specialitatea: 

- Strategii contemporane în cultura fizică şi 

sport 

 

Budevici-Puiu Anatolie, dr., 

prof.univ. 

- Educaţia fizică – abordări în context 

curricular şi extracurricular 

Jurat Valeriu, dr., conf.univ. 

 

- Management şi dezvoltare durabilă Manolachi Veaceslav, dr.hab., 

prof.univ.    

- Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu, dr., conf.univ. 



 

 

Data 

 

Ora Disciplina Profesorul 

  

 

 

 

 

07.04.16 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

14.00-16.50 

 

Limba modernă 

 

Brega Viorica, dr., conf.univ. 

Bîrsa Elena, lector superior 

17.00-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 

sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., conf.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor 

motrice 

Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

conf.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală Agapii Eugen, dr., lector univ. 

 

 

 

08.04.16 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 
Carp Ion, dr., conf.univ. 

14.00-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 

sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., conf.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor motrice  Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

conf.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală Agapii Eugen, dr., lector univ. 

 

 

 

 

 

 

09.04.16 

9.20-10.50 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 
Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

11.10-15.20 Limba modernă 

 

Brega Viorica, dr., conf.univ. 

Bîrsa Elena, lector superior 

15.30-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 

sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., conf.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor 

motrice 

Carp Ion, dr., conf.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

conf.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală Agapii Eugen, dr., lector univ. 

 

 

Notă: Frecventarea cursurilor la specialitate  -  la alegere,  în dependenţă de direcţia de cercetare 

(tema tezei) 

 

Director Şcoala doctorală                                                     Jurat Valeriu, dr., conf.univ. 


