
RAPORT
cu privire la evaluarea

performanţei academice a 
studenţilor USEFS în anul 

universitar 2016-2017 și direcţiile
prioritare de modernizare a 

procesului educaţional în anul 
universitar 2017-2018



Activitatea didactică în anul universitar 2016-2017
s-a desfăşurat în direcţia îndeplinirii standardelor
educaţionale prevăzute de actele normative în
vigoare ce se produc în cheia noilor transformări
curriculare derivate ale Codului Educaţiei (nr.152 din
17.07.2014).

În acest context, întregul corp profesoral-didactic al
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport s-a
focusat asupra următoarelor componente ale
procesului educațional:
- calitatea orelor de curs, seminare şi lecţii practice;
- formarea competenţelor generice şi specifice;
- compatibilizarea curriculară a Programelor de studiu
ale USEFS cu cerinţele actuale ale pieţei muncii;
- transparenţa actului educaţional centrat pe cel ce
învaţă;



Totodată, în urma inițierii de către USEFS a
procesului de evaluare externă a fost
obținută acreditarea condiționată pentru o
perioadă de 3 ani a programului de studii
superioare de licență 141.13/142.04
Educație fizică/Psihopedagogie.

Responsabilii de Program au elaborat
planul de acțiuni pentru eliminarea
neconformităților identificate în procesul de
evaluare externă și l-a plasat pe site-ul
universității.



În vederea eliminării neconformităților, la etapa

actuală au fost realizate următoarele:

• actualizarea planurilor de învățământ la
programele de studiu existente și elaborarea
noilor planuri de învățământ la specialitățile
noi create;

• monitorizarea și analiza inserției profesionale
a absolvenților USEFS;

• crearea bazelor de date pentru studenții și
angajații USEFS.



Calitatea personalului didactic

Calitatea procesului didactic s-a datorat
colectivului de profesori antrenaţi în procesul de
pregătire a cadrelor. În anul universitar 2016-2017
au activat cu norma de bază 77,9% prin cumul
22,1% din cadrele didactice de la U.S.E.F.S., dintre
care 44,97% cadre didactice care deţin titluri de
doctori habilitaţi, profesori, doctori, conferenţiari
universitari (Tabelul 1).



Tabelul 1.
Contingentul cadrelor didactice al USEFS

An univ. Dr. 

habilitaţi

Profesori 

universitari

Dr. în ştiinţe Conferenţiari 

universitari

2012-2013 12 19 65 43

2013-2014 10 18 70 50

2014-2015 10 19 74 53

2015-2016 9 20 81 54

2016-2017 10 23 84 57



Tabelul 2.
Dinamica reuşitei şi frecvenţei studenţilor USEFS în perioada anilor 

universitari 2012-2017

Anul 

univ.

Facultatea

Pedagogie

Facultatea Sport Facultatea

Kinetoterapie

Facultatea

Protecție, Pază şi 

Securitate

Facultatea

Învățământ cu 

Frecvenţă Redusă

Reuşita Frecvenţa Reuşita Frecvenţa Reuşita Frecvenţa Reuşita Frecvenţa Reuşita Frecvenţa

2012-

2013

75,5% 77,7% 62,4% 75,3% 75.6% 89,7% 77,4% 71,6% 70,6% 61,3%

2013-

2014

76,22% 75,4% 65.23% 74,6% 76.79% 90.01% 75,0% 71,7% 87,55% 59,4%

2014-

2015

76,48% 74,32% 69,43% 68,33% 78,20% 91% 76,33% 71,62% 93,75% 61,30%

2015-

2016

77,32% 75,23% 63,40% 71,20% 81,53% 91,20% 78,20% 74,16% 91,20% 64,15%

2016-

2017

88,96% 69,39% 53,15% 74,66% 83,70% 76,0% 74,36% 68,92% 71,50% 62,48%



DINAMICA REUȘITEI STUDENȚILOR LA EXAMENELE DE 

LICENȚĂ anul 2016-2017 de studii



Activitatea educativă – componentă 
a actului instructiv educativ

Pe durata anului 2016-2017 s-au organizat mai multe activități 
educative, cele mai remarcabile fiind:
• «1 septembrie – Ziua cunoștințelor»
• “Ziua profesorului” organizat de sindicatul USEFS
• Concursul “Cea mai buna grupă academică”
• Concursul  “Balul Bobocilor” (studenții anului I)
• Întâlniri cu participanții la conflictul militar de pe Nistru, participanții la 
războiul din Afganistan
• «Europa – istorie și actualitate» - masa rotundă pentru studenți și cadre 
didactice
• «Ziua drapelului național»
• Lansare de carte a ziaristului Ion Robu cu genericul «Petru Caduc –
colonel cu baston de mareșal»
• Întâlniri cu sportivi de performanță: Nicolai Valuev, Valerii Gazaev
• “Ziua ușilor deschise” organizat de Centrul universitar de Ghidare şi 
Consiliere în Carieră
• “Absolventul USEFS 2017”
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Activitatea Comisiei 
Ştiinţifico-didactice

Pe parcursul anului universitar 2016-2017,
Comisia Ştiinţifico-didactică s-a întrunit în 10
şedinţe la care s-au luat în discuţie diverse
probleme, dintre care menţionăm:
- perfectarea avizelor cu privire la admiterea
spre publicare a 53 titluri de carte (manuale,
monografii, suporturi de curs);
- revizuirea Planurilor de studii la specialităţile
existente la ciclul I şi ciclul II.



MANAGEMENTUL  INTERN  AL  CALITĂŢII

INFRASTRUCTURA:

1. Consiliul Calităţii

2. Departamentul de 
Management al Calităţii

3. Comisii de asigurare a 
calităţii la facultăţii

4. Echipe de asigurare a 
calităţii la catedre

5. Comisa de audit intern 

ACŢIUNI:

• Planificarea activităţilor pentru structurile la
toate nivelele de asigurare a calităţii;

• Monitorizarea implementării indicatorilor de
calitate în procesul educaţional;

• Monitorizarea procesului de autoevaluare a
structurilor USEFS în scopul evaluării externe
a programelor de studii;

• Formularea măsurilor de îmbunătăţire
continuă a calităţii procesului educaţional;

• Asigurarea transparenţei informaţiilor de
interes public pe pagina web a USEFS;

• Realizarea auditului intern al calităţii;
• Analiza neconformităţilor procesului

educaţional şi elaborarea planurilor de
ameliorare a acestora la catedre/facultăţi;

• Evaluarea cadrelor didactice: de către
studenţi, evaluarea reciprocă şi
autoevaluarea.

• Analiza rezultatelor, formularea punctelor
forte şi celor slabe, trasarea măsurilor
preventive şi corective;

• Evaluarea Programelor de studii ale USEFS
de către studenţi, absolvenţi şi angajatori.
Formularea măsurilor de îmbunătăţire.



Activitatea de cercetare

În activitatea de cercetare-dezvoltare a universităţii activează 24 de

cercetători ştiinţifici, 10 doctori habilitaţi şi 84 doctori în ştiinţe. Îşi face

studiile prin postdoctorat 1 persoană cu finanţare de la bugetul statului,

80 prin studii la doctorat. Universitatea dispune de 34 persoane titulare

abilitate de către CNAA cu dreptul de conducător de doctorat dintre

care 10 persoane cu titlul de asociat (cu drept de îndrumare a tezelor de

doctorat în cadrul programului de studii ciclul III). De asemenea, dintre

cadrele ştiinţifice ale universităţii, în anul de raportare 20 de persoane

au avut calitatea de membru al colegiului de redacţie al revistelor de

specialitate consacrate de peste hotare.

În perioada de referinţă au fost susţinute 12 teze de doctor în cadrul

Consiliului Științific Specializat şi una de doctor habilitat în cadrul

catedrei de gimnastică şi a seminarelor de profil. Pentru anul 2017-2018

de studii, în rezultatul competiției naționale a proiectelor științifice în

vederea repartizării granturilor doctorale de la bugetul de stat, în

cadrul Școlii doctorale USEFS, au fost admise 7 proiecte științifice.



CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ

OBIECTIVE

• promovarea imaginii Universităţii 
în rândul absolvenţilor liceelor;

• susţinerea, informarea şi 
consultarea studenţilor privind
locurile stagiilor de practică şi 
plasare în câmpul muncii;

• stabilirea parteneriatului dintre 
universitate şi angajatori.

MISIUNE
• informare
• orientare profesională
• comunicare cu angajatorii şi 

asistenţă în plasarea studenţilor 
în câmpul muncii

ACTIUNI

• Organizarea Săptămânii de 
prezentare a USEFS studenţilor
înmatriculaţi la anul I;

• Semnarea convenţiilor de parteneriat cu 
angajatorii privind realizarea stagiilor de 
practică;

• Perfecţionarea/revizuirea suportului 
necesar realizării stagiilor de practică: 
Curriculum privind stagiile de practică în 
USEFS, ciclul I şi ciclul II; ghiduri, 
instrucţiuni metodice;

• Elaborarea/revizuirea materialelor 
publicitare privind oferta educaţională a 
USEFS;

• Organizarea evenimentului “Ziiua Uşilor 
Deschise” la USEFS;

• Participarea la Forul Naţional al 
specialităţilor şi locurilor de muncă;

• Informarea studenţilor despre oferta 
pieţei de muncă;

• Monitorizarea inserţiei absolvenţilor 
USEFS în câmpul muncii şi studierea 
traiectoriei carierei profesionale a 
absolvenţior.



Direcţiile prioritare îmbunătăţire continuă a procesului educaţional
în anul universitar 2017-2018

• asigurarea continuă şi dezvoltarea cadrului normativ legal în conformitate cu 

prevederile Codului Educaţiei nr.152 din 17.07.2014;

• monitorizarea şi îndeplinirea criteriilor, a standardelor de performanţă naţionale

elaborate pentru evaluarea specializărilor universitare şi a programelor de studii

în vederea unei participări competitive la procesul de ierarhizare a 

universităţilor;

• inițierea procesului de evaluare externă  în vederea  acreditării Programelor de 

studiu: Educație fizică și sport; Cultura fizică  recreativă; Cultura fizică de 

recuperare; Securitate civilă și ordine publică;

• inițierea procesului de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare

provizorie a Programelor de studiu: 1000.2 Organizarea și dirijarea sportului;

1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement

• ajustarea curriculumurilor disciplinare la toate nivelele de studii (licenţă, master, 

doctorat) la exigenţele actuale ale pieţii muncii şi la aşteptările studenţilor (prin 

realizarea chestionarelor de evaluare a gradului de satisfacţie a studenţilor);

• evaluarea continuă a Programelor de studii ale USEFS de către părţile interesate 

şi formularea măsurilor de ameliorare a neconformităţilor;

• dezvoltarea parteneriatelor eficiente pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

de practică conform exigenţelor pieţei muncii  şi dezvoltarea programelor de 

monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi a traseului profesional al absolvenţilor.



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE


