
Raport  

cu privire la asigurarea standardelor de calitate 

 în elaborarea tezelor de licenţă şi de master  

a studenţilor facultăţii KINETOTERAPIE 

 

1. Asigurarea standardelor de calitate în elaborarea tezelor de licenţă şi de master a 

studenţilor se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la elaborarea şi 

susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii absolvenţi aprobat de către Senatul USEFS 

din anul 2014. 

1. Alegerea tematicii tezelor a fost propusă de catedra emitentă la finele anului de 

învăţământ 2014-2015 (anul III). Aprobarea tematicii lucrărilor de licenţă pentru studenţii anului 

IV de studii şi pentru masteranzii anului II de studii (cu termen 2 ani de studii) preconizate 

pentru susţinerea în cadrul Comisiei de Examinare de Stat în iunie 2016, precum şi a 

conducătorilor ştiinţifici a fost efectuată în cadrul şedinţei Catedrei Kinetoterapie din 27 

octombrie 2014 proces verbal nr. 2, Catedrei  de Gimnastică din 05 octombrie 2015 proces 

verbal nr. 2, Catedrei Medicina sportivă din 30 septembrie 2015 proces verbal nr. 2 prin care 

urmează (vezi tabelul 1), care consecutiv s-a întărit la Consiliul facultăţii din 19.11.2015. 

Conducătorii ştiinţifici s-au propus la libera alegere a studenţilor absolvenţi. 

 

 

Tabelul 1. Repartizarea Conducătorilor ştiinţifici, studenţilor şi masteranzilor pentru 

elaborarea tezelor de licenţă şi susţinerea lor în iunie 2016 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele conducătorului 

Numărul de lucrări 

Licenţă Masterat 

1.  Agapii Eugeniu, dr., conf. univ. 10 2 

2.  Racu Serghei, dr., conf. univ. 10 2 

3.  Zavalişca Aurica, dr., conf. univ. 10 2 

4.  Pogorleţchi Ala, dr., conf. univ. 10 – 

5.  Godorozea Mihail, dr., conf. univ. 10 – 

6.  Corman Mariana, lector univ. 4 – 

7.  Saviţchi Svetlana, lector univ. 4 – 

8.  Glavan Aurelia, dr. 10 – 

9.  Bodorin Cornelia, dr., conf. univ. 10 – 

10.  Pascal Oleg, dr. hab., prof. univ. 10 – 

11.  Cojocari Diana, dr. 10 – 

12.  Racu Aurelia, dr. hab., prof. univ. 10 – 

13.  Demcenco Piotr, dr., conf. univ. 10 – 



14.  Roşca Vladimir, lector univ. 2 – 

15.  Cotruţa Ana, lector univ. 2 – 

16.  Sarev Irina, lector univ. 2 – 

Catedra KINETOTERAPIE                               Total  124 6 

17.  Grimalschi Teodor, dr., prof. univ. 2 - 

18.  Buftea Victor, dr., conf. univ. 12 - 

19.  Aftimiciuc Olga, dr., conf. univ. - 10 

20.  Craijdan Olga, dr., conf. univ. 10 - 

21.  Tomşa Nicolae, dr., conf. univ. 1 - 

22.  Şipilova Svetlana, conf. univ. 1 1 

23.  Moga Carolina, dr., lect.sup.univ 1 - 

24.  Prodan Dumitru, lect.univ. 9 - 

Catedra de GIMNASTICĂ                                   Total 36 11 

25.  Ţîganaş Odetta - 2 

26.  Erhan Ecaterina - 2 

27.  Cojocari Lidia - 1 

28.  Moroşan Ion 1 - 

Catedra MEDICINA SPORTIVĂ                        Total 1 5 

Facultatea KINETOTERAPIE                          Total 161 22 

 

2. Lucrările de licenţă se află la etapa de susţinere preventivă care va avea loc în aprilie 

2016. 

3. Analiza rezultatelor obţinute în anul de studii 2014-2015 cu privire la elaborarea, 

prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă şi de masterat ne permite să menţionăm 

următoarele: 

 

- cazuri de plagiere nu au fost depistate; 

- numărul de lucrări pentru conducători variază de la 8 (minim) până la 16 

(maxim); 

- toate tezele au corespuns cerinţelor Comisiei de Examinare de Stat şi 

„Regulamentului cu privire la elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către 

studenţii absolvenţi” USEFS; 

- lucrările au fost perfectate în conformitate cu cerinţele specifice a universităţii; 

- Comisia de Examinare de Stat a activat conform normelor existente a Ministerului 

Educaţiei; 

- cereri de contestare nu au existat; 

- toate tezele propuse au fost susţinute cu calificativul de la „7” la „10”. 

 

 



 

Analizînd rezultatele examenelor prezentate în tabelele de mai sus, susţinem că 

studenţii – absolvenţi ai anului de studii 2014–2015, au fost mai buni ca în anul precedent, 

deoarece rezultatele sunt mai mari cu 1,26 comparativ cu anul universitar 2013 – 2014. 

 

 

Totodată ar fi de dorit de corectat unele lacune neînsemnate: 

- unii studenţi, angajaţi în câmpul muncii, nu s-au încadrat în orarul susţinerii 

preventive; 

- în unele lucrări n-a fost formulat pe deplin experimentul formativ; 

- depistăm un surplus neînsemnat de lucrări la unii lectori (mai mult de 10). 

4. Cele spuse mai sus ne impun de a elabora un plan de activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

tezelor şi prevenire a problemelor enumerate: 

- elaborarea unui orar flexibil de susţinere preventivă a tezelor de licenţă şi de 

master pentru absolvenţii angajaţi în câmpul muncii; 

- monitorizarea multilaterală de către conducător a executării experimentului 

constatativ şi formativ; 

- media lucrărilor pentru un conducător:  

 dr. prof. – 12 lucrări 

 conf. univ. – 10 lucrări 

 dr. şt. – 7 lucrări 

 achiziţionarea îndrumătorilor din exterior 

 

 

 

 

 

 

Decanul facultăţii Kinetoterapie     RACU S., dr., conf. univ. 

 


