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1. Misiune  

Facultatea Învățămînt cu Frecvenţă Redusă reprezintă o componentă structurală 

a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

Misiunea Facultăţii Învățămînt cu Frecvență Redusă constă în pregătirea 

dtinerilor specialişti în domeniile Științe ale Educației,  Culturii fizice şi Sportului, 

Protecție, Pază și Securitate şi al cercetării ştiinţifice de profil. 

 În cadrul  Facultății Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă se organizează la anul I 

trei sesiuni, la celelalte cursuri - două sesiuni. În timpul organizării sesiunii şi pe 

parcursul întregului an decanatul facultăţii învățămînt cu frecvenţă redusă realizează  

un volum considerabil de lucru în scopul optimizării şi perfecţionării procesului 

instructiv-educativ în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ  ale universităţii 

şi reformei învăţământului din Republica Moldova şi a cerinţelor actuale din cadrul 

procesului de la Bologna și Codului Educației. 

2. Organizarea facultății 

Activitatea decanatului este desfăşurată în strînsă colaborare cu toate catedrele 

din cadrul universităţii şi  este orientată spre realizarea următoarelor obiective de 

bază: 

- modernizarea procesului de învăţământ prin aplicarea unor tehnologii actuale 

de instruire; 

- perfecţionarea programelor de învăţământ şi apropierea lor la nivelul noilor 

standarde în baza învăţământului curricular; 

- creşterea  calitativă  a nivelului  de  însuşire  a  conţinuturilor didactice; 



- efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor 

obţinute în practica educaţiei fizice şi sportului; 

-  satisfacerea   necesităţilor   personalităţii   în   plan   intelectual, 

cultural şi moral; 

- pregătirea  specialiştilor  la nivelul  cerinţelor actuale din  punct de vedere al 

integrării europene. 

E necesar de a evidenţia în pregătirea specialiștilor implicarea nemijlocită a 

fiecărei catedre separat. 

 Menţionăm catedrele practice care direct au tangenţă în formarea competenţelor 

profesionale necesare pentru activitatea de antrenor în atletism, nataţie, fotbal, lupte, 

baschet, volei, handbal, gimnastică şi de  specialiști în sfera turismului şi a 

fitnessului. 

Specialităţile sus numite sînt asigurate de tehnologii înalte în formarea tinerilor 

specialişti şi în cadrul catedrelor de TMCF, MCF, Medicină Sportivă, Discipline 

Psihopedagogice și socio-umaniste, Limbi Moderne.  

Este evident faptul că implimentarea unei tehnologii moderne în predarea 

oricărei disciplini, necesită un anumit timp pentru a organiza procesul instructiv în 

conformitate cu etapele de formare a competenţelor necesare în domeniul dat. Luând 

în consideraţie planurile de învăţământ pentru studiile la facultatea cu frecvenţă 

redusă, acest proces este puţin limitat. Aceasta se explică prin alocarea unui număr 

minim de ore pentru contact direct la fiecare disciplină, de unde rezultă că cea mai 

accesibilă metodă de instruire în formarea tânărului specialist este activitatea 

individuală a fiecărui student. 

În acest caz profesorul vine în ajutorul studentului cu unele generalizări, 

precizări explicând în fiecare caz, după necesitate, problemele la care nu au fost 

găsite răspunsurile corespunzătoare. În relatarea conţinuturilor profesorii simplifică 

legătura dintre teorie şi practică, bazându-se foarte mult pe faptul, că o bună parte 

dintre studenţi sînt angajaţi în câmpul muncii în domeniul dat, sînt sportivi de 

performanţă sau au absolvit o instituţie superioară la un domeniu înrudit cu 

specialitatea aleasă.  



La specialitatea „Cultura fizică recreativă” modulul turism, sunt elaborate 

programe cu un conţinut specific, care reflectă în mare măsură direcţiile de activitate 

a lucrătorilor în domeniului turismului. Profesorii în timpul sesiunilor pun în evidență 

un  şir  întreg de documente regulatorii a tuturor laturilor turistice. În perioada de 

vară studenţii sunt obligaţi să desfăşoare practica de specialitate în diverse tipuri de 

unităţi turistice, şi chiar în calitate de  ghid  turistic.  

Aceiaşi situaţie este şi la modulul fitness, unde putem să evidenţiem un volum 

extraordinar de lucru, atât în direcţia de elaborare a programelor, cît şi a unui număr 

impunător de articole, teze şi lucrări practico-metodice ce contribuie esenţial la 

organizarea şi dirijarea antrenamentelor de fitness. Conţinutul orelor preconizate 

pentru specialitate, desfăşurate sub diverse forme de învăţământ, este orientat spre 

studierea aprofundată a particularităţilor de vârstă a celor ce practică fitnessul şi  

conţinutul  antrenamentului în sală de fitness, sălile de forţă şi bazine. 

Referindu-ne la specialitatea „Cultură fizică şi sport” unde se pregătesc 

antrenori la o probă de sport, menţionăm atitudinea profesionistă a tuturor cadrelor 

didactice de la catedrele practice. O bună parte din studenţii specializaţi la aceste 

specialităţi sunt sportivi de performanţă sau după cum s-a menţionat mai sus, deja 

sunt angajaţi în câmpul muncii ca antrenori  sau manageri în şcoli şi cluburi sportive. 

În acest caz, profesorii implică pe deplin acest contingent de studenţi în asigurarea 

unei predări mai eficiente, bazată  pe practica lor de activitate în sportul de 

performanţă ca: participarea lor în campionatul naţional, arbitraj, desfăşurarea  

diferitor întruniri metodice. 

Este important să evidenţiem activitatea catedrelor Teoria și Metodica 

Jocurilor și Probe Sportive Individuale, care în pofida  numărului mare de 

studenţi, organizează şi desfăşoară cu succes procesul de învăţământ în formarea lor 

ca profesionişti  din punct de vedere practic, metodic, teoretic şi ştiinţific. 

 Pentru îmbunătăţirea procesului didactic se utilizează diverse metode şi 

mijloace eficiente în pregătirea tinerilor specialişti, ca folosirea manechinului, 

specific luptelor, competiţia, arbitrajul practic,  jocuri specifice învăţării sau 

perfecţionării deprinderilor tehnice şi tactice.  



Odată cu anunţarea tematicii cursului se propune și literatura de specialitate pe 

perioada lucrului individual. 

Luând în consideraţie că conţinutul didactic în pregătirea tinerilor specialişti la 

facultatea cu frecvenţă redusă nu se deosebeşte  de cel de la învăţământul la zi, fapt 

ce este caracteristic pentru toate specialităţile, şi Catedra de gimnastică a făcut paşi 

enormi în optimizarea pregătirii specialiştilor la diverse specialităţi. 

Aceasta se exemplifică prin: 

- procesul instructiv-educativ este organizat în condiţii excelente în 

procesul de  formare a competenţelor profesional-pedagogice; 

- se utilizează noi tehnologii de predare-învăţare cu aplicarea aparaturii 

video şi audio, folosind după necesitate metode ca: algoritmizarea, 

problematizarea, studii de caz, individualizarea,  etc.; 

- se modernizează structura şi conţinutul pregătirii tehnice, motrice şi 

funcţionale ale studenţilor în raport cu particularităţile de vârstă, stării 

de sănătate ale lor; 

- pentru lucrul individual al studenţilor se practică portofoliul, care 

urmează a fi prezentat la sesiunea respectivă. 

Astfel, considerăm că strategiile de optimizare a procesului instructiv la 

catedra de gimnastică servesc ca o contribuţie enormă în formarea tinerilor specialişti 

la diverse specializări. 

 Nu putem să nu evidenţiem şi activitatea  catedrelor: Atletism şi Nataţie și 

Turism în optimizarea procesului de predare. Programele de învăţământ şi  lucrările 

metodice, elaborate la aceste catedre, reprezintă nucleul important în formarea 

competenţelor specifice în proba respectivă şi neapărat în formarea tânărului 

specialist. 

Un aport considerabil în optimizarea pregătirii specialiştilor la facultatea cu 

frecvenţă redusă este efectuat şi de catedra de Medicină Sportivă. Este cunoscut 

faptul, că un specialist în domeniul culturii fizice şi a sportului este obligat să 

cunoască şi particularităţile organismului uman din punct de vedere funcţional şi 

morfologic. Disciplinele din cadrul catedrei, predate prin forme diferite ca cursuri de 



bază, seminare, laboratoare, cu un număr anumit de ore urmăresc realizarea 

obiectivelor: 

- familiarizarea studenţilor cu procesele şi mecanismele fiziologice, 

biochimice, care asigură activitatea musculară în timpul practicării 

exerciţiilor fizice; 

- studierea funcţiilor organismului sportivului în diverse condiţii 

(antrenament, cantonament, competiţii ), modul de reacţionare la 

efortul fizic de durată şi intensitate diferită; 

- studierea proceselor de refacere post - efort al sportivului; 

-   învăţarea metodelor de acordate a primului ajutor medical în caz de 

traumatism sau alte urgenţe în sport. 

Toate disciplinele medico-biologice sunt predate de profesorii catedrei la un 

înalt nivel didactic, fiind accesibil pentru tot contingentul de studenţi din cadrul 

Facultății Învățămînt cu Frecvență Redusă. Catedra este asigurată cu manuale, 

îndrumări metodice, cursuri de lecţii care influenţează nemijlocit la integrul pregătirii 

specialiştilor tineri. 

În cadrul catedrei de Management al Culturii Fizice cadrele didactice folosesc 

resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina web pentru tematică, bibliografie, resurse 

în mod electronic şi dialog cu studenţii), precum şi laptop şi videoproiector.  

Cursul se desfăşoară într-o formă clasică de prelegere, dar se recomandă şi 

crearea unui cadru interactiv de predare. Aceasta presupune o prelegere asistată de o 

prezentare tip Power-Point. Se ţine cont de interacţiunea cu audienţa şi se apreciază 

expunerea de idei, enunţarea unor întrebări şi acordarea de răspunsuri. Totodată, 

activitatea de curs poate cuprinde prezentare a unor reportaje, filme documentare, 

privind tematica studiilor de management. 

În cadrul seminarelor se utilizează atât metode de lucru în grup, cît şi metode de 

lucru individual. Modalitatea de lucru se stabileşte în dependenţă de complexitatea, 

finalitatea sarcinilor şi a tematicilor abordate. 

Fiecare parte a cursului este concepută astfel, încât după parcurgerea ei să se 

organizeze o activitate de evaluare. La sfârşitul fiecărei sesiuni studenţii susţin un 



examen scris în formă de test grilă. Testul conţine întrebări din fiecare temă şi cu 

nivele de competenţe diferenţiate. 

Astfel, din cele relatate mai sus, putem evidenţia acţiunile desfăşurate de către 

colaboratorii catedrei Managementul Culturii Fizice în direcţia optimizării procesului 

de învăţământ pentru Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă redusă: 

- în general se urmăreşte ca abilităţile, cunoştinţele şi competenţele 

dobândite de către studenţii acestei facultăţi să fie suficiente pentru a 

permite absolvenţilor să se angajeze în câmpul muncii, să dezvolte o 

afacere proprie, să continue studiile universitate în ciclul următor; 

- se acordă o prioritate în direcţia realizării obiectivelor majore a 

optimizării învăţământului superior, prin realizarea unui proces 

didactic eficient, bazat pe strategii didactice moderne; 

- se procedează în mod frecvent de către cadrele didactice ale catedrei la 

o planificare şi adaptare continuă a cursurilor universitare la 

disciplinele predate astfel, încât acestea să corespundă schimbărilor 

intervenite în plan educaţional şi determinate de implementarea noilor 

politici educaţionale; 

- optimizarea procesului de învăţământ la Facultatea Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă constituie şi pentru membrii catedrei un obiectiv 

care presupune evaluarea componentelor procesului de învăţământ 

(cadre didactice, absolvenţi, cercetare ştiinţifică, etc.),ameliorarea 

standardelor de învăţare, dezvoltarea unui sistem de consiliere şi 

orientare pentru studenţii acestei facultăţi, punerea accentului pe 

rezultate pe termen lung şi nu pe performanţe utilizabile exclusiv în 

mediul academic. 

La Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă își fac studiile şi studenţii 

înmatriculaţi la specialitatea ”Securitate Civilă și Ordine Publică”. Procesul 

instructiv-educativ este organizat în condiţii bune de formare a competenţelor 

profesionale, se utilizează tehnologii noi de predare – analiza situaţiilor practice prin 

scheme deductive aplicarea video şi audio,  aparaturii, utilaj specific specialităţii, 



arme de foc. În scopul optimizării pregătirii cadrelor la specialitatea dată se 

pregăteşte un cabinet metodic, asamblat cu utilaj din domeniul pregătirii de foc. 

Aşa dar, în rezultatul analizei modalităţilor de pregătire a contingentului de  

studenţi,conform specialităţiloe existente la Facultatea cu Frecvenţă Redusă, putem 

afirma cu certitudine: 

- la Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă procesul instructiv-

educativ este organizat şi desfăşurat în conformitate cu cerinţele 

actuale ale procesului de la Bologna și Codul Educației; 

- catedrele dispun de programe de studii modernizate pentru 

învăţământul universitar la fiecare specialitate separat; 

- cursurile de lecţii, seminare, lecţiile practice şi metodice sunt 

desfăşurate la un înalt nivel pedagogic, fapt care este argumentat de 

măiestria specialiştilor în domeniu; 

 -       la predarea conţinutului materialului didactic se utilizează tehnologii 

moderne ca: aparatura audio şi video,  prezentare tip Power-Point, e-

mail, pagina web pentru tematică, bibliografie, resurse în mod 

electronic şi dialog cu studenţii, precum şi laptop şi videoproiector.  

- programele de studii sunt completate cu diverse îndrumări metodice şi 

de laborator, manuale pentru specialităţile respective care contribuie 

eficient la formarea specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului. 

      3. Obiectivele facultății 

           Obiectivele facultăţii constituie pregătirea, după principiul continuităţii, a 

absolvenţilor celor trei cicluri : licenţă, masterat şi doctorat. Masteratul constituie o 

etapă pregătitoare pentru studiile doctorale, a cărui finalitate este fie aprofundarea în 

domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de 

competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de 

cercetare ştiinţifică. Ciclul următor de studii superioare este doctoratul, al cărui 

finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală, bazată pe 

creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată.    



    Obiectivul strategic al Facultății îl constituie implimentarea noii forme de 

învățămînt – învățămînt la distanță.  

          Acest tip de învățămînt este o formă de educație care se adresează 

tuturor celor, care doresc un program flexibil de urmare a  cursurilor universitare. 

Învățămîntul la distanță oferă posibilitatea de a absolvi programe de licență de cea 

mai ridicată calitate fără a avea costuri suplimentare legate de desfășurarea 

activităților didactice în altă localitate decît cea de domiciliu. 

          Consiliul Facultății Învățămînt cu Frecvență Redusă îmbunătăţeşte în 

permanență procesul instructiv-educativ derivat din Strategia de dezvoltare 

instituţională a USEFS (2015-2020), prin elaborarea şi implementarea actelor 

reglatorii cu privire la tehnologiile inovaţionale în corespundere cu  standardele 

europene. 

4.  Structura sistemului de asigurare a calităţii în cadrul facultăţii 

     Structura sistemului de asigurare a calităţii la facultate constituie o conexiune 

dintre facultate-catedră-studenţi. Astfel, Comisia de asigurare a calităţii la Facultatea 

ÎFR are următoarea componenţă: 

 

 

 

Nr.crt 

Numele,  

prenumele 

 

Funcţia 

 

1.  Cotorcea Anatol Dr., conf. univ., decanul facultăţii ÎFR, preşedintele 

Comisiei  

2.  Jurat Valeriu Dr., conf.univ., prodecanul facultăţii ÎFR, vicepreşedintele 

Comisiei 

3.  Capațină Grigore Dr.hab., conf.univ. şeful catedrei Teoria şi Metodica 

Jocurilor 

4.  Moroșan Raisa Dr., prof.univ., şeful  catedrei Managementul Culturii Fizice 

5.  Povestca Lazar Dr., prof. univ., şeful catedrei Atletism 

6.  Brega Viorica Dr., conf. univ., şeful catedrei Limbi Moderne 

7.  Sandu Ala  Laborant superior 

8.  Polevaia Angela  

 

Dr., conf.univ., șeful catedrei Probe sportive individuale 

9.  Goncearuc Svetlana Dr., conf., conf univ., șeful catedrei Științe psihopedagogice 

și socioumanistice 



      5. Sistemul de evaluare a calităţii în cadrul facultăţii  

    Obiectivul fundamental al conducerii USEFS îl constituie implementarea unui 

sistem de asigurare a calităţii bazat pe o structură organizatorică, documentaţie, în 

general o politică care să permită monitorizarea continuă și ca efect îmbunătăţirea 

continuă a prestaţiilor cadrelor didactice și studenţilor. Sistemul de asigurare a 

calităţii educaţiei este reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi 

regulamentele interne de infrastructură a calităţii USEFS. În cadrul USEFS există 

Consiliul Calităţii, Departamentul Managementului Calităţii şi Comisii de Asigurare 

a calităţii la facultăţi, care funcţionează în conformitate cu regulamentele interne 

privind asiguarea calităţii: Regulament de funcţionare a infrastructurii calităţii 

USEFS (aprobat de Senat la 17.11.2014 p.v.2), Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Departamentului Management al Calităţii USEFS (aprobat de Senat la 

20.11.2015 p.v.2) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

asigurare a calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2). 

 

6. Politicile şi strategiile facultăţii privind asigurarea calităţii 

    Introducerea Sistemului de Management al Calităţii este impusă de orientarea spre 

performanţă şi creşterea competitivităţii tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice. 

Autoevaluarea potenţialului facultăţii şi îmbunătăţirea performanţelor corpului 

profesoral, al studenţilor şi absolvenţilor reprezintă aspectele managementului intern 

al calităţii.  

     Politicile şi strategiile facultăţii învățămînt cu frecvență redusă pentru asigurarea 

calităţii se fundamentează pe următoarele principii:  

 Echitatea - se referă la faptul că membrii comunităţii academice, ca şi 

beneficiari ai programelor şi serviciilor educaţionale oferite de Facultatea ÎFR, 

trebuie să beneficieze de un tratament egal în aplicarea reglementărilor şi 

procedurilor academice, în evaluare şi în accesul la informaţii corecte şi de 

actualitate.  

 Externalitatea constă în aceea că adoptarea şi introducerea sistematică a 

mecanismelor interne de calitate se va face în corelaţie directă cu standardele 



de referinţă externe, rapoartele şi recomandările evaluatorilor externi, date 

rezultate din analize statistice comparative, punctele de vedere ale 

beneficiarilor noştri etc.  

 Perfecţionarea continuă a sistemului se face printr-o atitudine pro-activă şi 

reacţie promptă, revizuire permanentă a politicilor şi procedurilor, identificarea 

şi diseminarea regulilor de bună practică şi pregătirea continuă a personalului.  

 Transparenţa în legătură cu strategiile şi deciziile adoptate, ca şi cu 

rezultatele evaluărilor interne şi externe, este un alt principiu de bază al 

sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii.  

     În cadrul proceselor de prestare a serviciilor (educaţionale, de cercetare şi a altor 

servicii bazate pe ştiinţă), facultatea învățămînt cu frecvență redusă promovează 

următoarele strategii ale managementului calităţii, în acord cu tendinţele actuale la 

nivel european şi internaţional:  

 Focalizarea către client: facultatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale 

pieţei forţei de muncă şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le 

oferă, asigurând satisfacerea lor integrală;  

 Promovarea unei atitudini proactive şi a exemplului personal;  

 Înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi a necesităţii de a 

răspunde la aceste schimbări;  

 Asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii facultăţii 

învățămînt cu frecvență redusă; 

 Încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane, promovarea unei 

comunicări deschise şi oneste;  

 Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, 

cunoştinţelor şi experienţei în relaţia cu domeniul productiv şi cu celelalte părţi 

interesate; împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei în cadrul colectivelor 

fiecărei entităţi funcţionale;  



 Asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor, implicarea activă în 

identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire, dezvoltarea unui spirit creativ în 

definirea viitoarelor obiective ale universităţii;  

 Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea 

datelor de intrare şi de ieşire ale acestora, identificarea interfeţelor activităţilor 

cu entităţile funcţionale, evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi 

impactului activităţilor asupra beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate;  

 Stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul 

proceselor;  

 Abordarea sistemică la nivelul conducerii prin integrarea proceselor care 

intervin în relaţia cu beneficiarii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele 

corespunzătoare activităţilor din interiorul universităţii (definirea cerinţelor 

referitoare la conducere, identificarea şi asigurarea resurselor necesare, 

desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza rezultatelor, în scopul 

identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale 

oferite).  

 Creşterea continuă a calităţii tuturor proceselor, analiza periodică a criteriilor 

de evaluare stabilite pentru a identifica zonele în care trebuie realizate 

îmbunătăţiri, recunoaşterea contribuţiei personale a fiecărui membru al 

comunităţii academice;  

 Promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate 

astfel încât să fie atrase şi menţinute resurse umane cu calificare înaltă;  

 Planificarea strategică si transparenţa decizională.  

       Activităţile în domeniul asigurării calităţii se vor axa pe: 

- Analiza situaţiei existente;  

- Prezentarea rezultatelor acţiunilor de auditare;  

- Îmbunătăţirea continuă a regulamentului de funcţionare şi organizare a 

facultăţii şi a catedrei în concordanţă cu exigenţele sistemului de 

management al calităţii;  



- Determinarea unor trasee calitativ superioare pentru îndeplinirea misiunii şi 

obiectivelor facultăţii. 

 

7.   Rezultate pentru indicatorii: programe de studii, suport curricular, 

activitatea didactică, activitatea de cercetare ştiinţifică 

     Programele de studii existent în cadrul facultăţii sport funcţionează din anul 

2010. Sondajele realizate cu studenţii şi cu absolvenţii facultăţii, analiza situaţiei 

privind angajabilitatea absolvenţilor facultăţii au demonstrat necesitatea revizuirii 

planurilor de studii, precum şi a specializărilor din cadrul FÎFR. Ajustarea acestora 

este dictată de schimbările sociale actuale şi de cererea pieţei muncii naţionale şi 

europene. 

     Monitorizarea activităţii didactice în cadrul catedrelor a demonstrat următoarele: 

- Activitatea didactică în cadrul catedrelor facultăţii se realizează în baza 

curricullum-ului disciplinar, cursuri de lecţii, fişe disciplinare, material intuitiv, 

proiectării didactice etc. 

- Cadrele didactice desfăşoară lecţii demonstrative, fapt înregistrat în Registrele de 

evidenţă a lecţiilor demonstraive în cadrul catedrelor; 

- Formele de organizare a procesului de studii îmbină judicios activităţile de 

contact direct dintre profesor şi studenţi şi lucrul individual; 

- În cadrul procesului de studii se aplică strategii didactice eficiente (moderne, 

interactive, activităţi de echipă, etc.); 

- Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar. 

             

8. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor 

    Studenţii constituie un element definitoriu al activităţii universitare. Studenţii sunt 

clienţii universităţii, având un caracter dual: clienţi interni (ca participanţi) şi externi 

(ca beneficiari). Ei au propriile cerinţe şi aşteptări faţă de universitate. Situaţia în care 

studenţii îşi suportă prin taxe costurile de pregătire accentuează poziţia lor de clienţi 

externi, ei devenind în acest context clienţii principali ai serviciului de formare 

profesională. Studenţii fac parte din organismele de decizie ale universităţii. În lipsa 



unei culturi instituţionale adecvate, a definirii clare a aşteptărilor şi cerinţelor faţă de 

universitate, aceştia se transformă în participanţi pasivi la viaţa universităţii. 

     Pentru realizarea sondajului sociologic am formulat întrebările aplicate studenţilor 

anilor de studii I-V, astfel încât să fie posibilă: 

 monitorizarea indicatorilor de calitate cu privire la:  cadrul normativ al 

Programului de studii; curriculum pe discipline, managementul procesului de 

învăţământ, procesul de predare–învăţare–evaluare, cadre didactice; stagii de 

practică; evaluarea rezultatelor academice; angajări în câmpul muncii; 

serviciile universitare; 

 reflectarea gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea studiilor în 

cadrul USEFS; 

 formularea punctelor tari şi slabe ale procesului de studii în cadrul USEFS; 

 formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii studiilor în cadrul USEFS.  

   În contextul analizei răspunsurilor cu privire la indicatorii de calitate, acestea pot fi 

caracterizate după cum urmează: 

I. Cadrul normativ al Programului de studii, indicator care s-a referit la 

corelarea Programului de studii cu necesităţile pieţei de muncă, la 

succesiunea logică a disciplinelor de studii, la accesibilitatea acestora, 

eficienţa acestora la formarea profesională şi la posibilităţile pe care le oferă 

Programul pentru continuarea studiilor la următoarele cicluri, a fost apreciat 

cu bine şi foarte bine în proporţie de 72,81% de către studenţii anului I; 

94,43% - de către studenţii anului II; 68,88% - de către studenţii anului III. 

Totodată, aproximativ 50% (49,48%) au calificat componentele Cadrului 

Normativ al Programului de studii ca fiind satisfăcătoare, fapt care semnifică 

existenţa unor lacune în organizarea planurilor de studii şi solicită o 

ajustare/rectificare a acestora, astfel încât să fie compatibile cu piaţa mucii.  

II. Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, 

procesul de predare–învăţare–evaluare, cadre didactice, este criteriul de 

evaluare a calităţii care include următoarele: asigurarea cu suport curricular a 

disciplinelor de studii, utilizarea eficientă a strategiilor didactice, numărul 



disciplinelor de specialitate, organizarea şi realizarea lucrului individual al 

studenţilor, calitatea cadrelor didactice implicarea în realizarea Programului 

de studii şi managementul procesului de învăţământ. Referitor la aceste 

componente pot fi prezentate următoarele rezultate: majoritatea studenţilor 

le-au apreciat ca fiind bune şi foarte bune – 75,57% dintre respondenţii 

anului I; 96,43% -  la anul II şi 70,48% - la anul III de studii. Totodată, 

aproximativ 39% dintre studenţii facultăţii sport au apreciat ca fiind suficient 

(anul I – 19,17%; anul II – 2,98%, anul III – 16,19%), iar 18,6% - au 

apreciat nivelul indicatorilor cu note minime, fapt care ar trebui să ne 

atenţioneze asupra calităţii conţinutului curricular al Programului de studii, a 

gradului de pregătire profesională a cadrelor didactice şi a calităţii 

desfăşurării lecţiilor, prin prisma utilizării tehnologiilor moderne de 

instruire.  

III. Stagiile de practică, având următoarele criterii de evaluare a calităţii: 

aplicabilitatea practică a disciplinelor studiate, prestaţia studentului în cadrul 

stagiului, implicarea universităţii în realizarea obiectivelor stagiului, gradul 

de satisfacţie al studenţilor în urma realizării stagiului, au fost apreciate de 

către studenţi ca fiind bune şi foarte bune – 68,33%  dintre respondenţi, la un 

nivel mediu – 26,67%, iar 5%- nivel slab, acest fapt semnificând existenţa 

unor lacune în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline din planul de studii 

şi utilitatea acestora pentru activitatea practică de viitor, precum şi calitatea 

procesului de organizare a stagiilor de către universitate (elaborarea 

suportului curricular pentru stagii, monitorizarea stagiilor, relaţia student-

unitatea-bază). 

IV. Evaluarea rezultatelor academice, este indicatorul care se referă la 

obiectivitatea procesului de evaluare a rezultatelor şcolare, realizarea 

evaluării pentru nivelele de cunoaştere, aplicare şi integrare, eficienţa 

utilizării mijloacelor în vederea unei evaluări obiective. Majoritatea 

studenţilor–94,45% la anul I; 72,81 % - la anul II, 75,76% - la anul III, au 

apreciat cu bine şi foarte bine procesul de evaluare a rezultatelor academice 



în cadrul USEFS. Totodată, aproximativ 28,37% dintre respondenţi au 

apreciat acest proces cu note minim. Pornind de la aceste rezultate 

considerăm că structurile interne de asigurare a calităţii din cadrul catedrelor, 

facultăţii, universităţii trebuie să acorde o atenţie sporită acestei probleme, în 

special criteriilor de evaluare şi apreciere a rezultatelor academice şi 

eficienţei metodologiei utilizate în evaluare. 

V.       Angajări în câmpul muncii, criteriu care include următoarele componente: 

necesitatea continuării studiilor la următoarele cicluri, aplicarea unor 

mecanisme de orientare în carieră de către catedre/facultăţi şi aprecierea 

propriilor şanse de angajare în câmpul muncii. Au apreciat înalt şi foarte 

înalt necesitatea continuării studiilor 84,21% dintre studenţii anului I, 95,83 

% - dintre respondenţii anului II şi 80% - studenţii anului III. Totodată, o 

parte dintre respondenţi: 25,66% au apreciat aceasta necesitate cu note 

minime şi medii, ceea ce ne face să credem că studenţii sunt slab informaţi 

cu privire la acest subiect de către catedră/facultate, fapt confirmat de 

aprecierea minimă şi medie în proporţie de 44,05% dintre respondenţi a 

activităţii de orientare în carieră a studenţilor în timpul studiilor. Ceea ce 

explică un număr destul de mare de respondenţi care îşi apreciază la nivel 

minim şi mai jos de mediu şansele de angajare în câmpul muncii – 45,23% 

dintre respondenţi. 

VI. Serviciile universitare se referă la calitatea vieţii în căminele studenţeşti, la 

calitatea serviciilor oferite de biblioteca şi cantina universităţii, care au fost 

apreciate după cum urmează: 69,47% dintre respondenţii anului I, 86,66% - 

la anul II şi 62,67% la anul III sunt satisfăcuţi de acestea, totodată, 6% dintre 

studenţii anului I, 3,20% - a anului II şi 10,67% - ai anului III sunt 

nemulţumiţi şi au apreciat cu nota minimă serviciile acestora. 

     Pentru studenţii anului IV și V a fost elaborat un chestionar separat, care se referă 

la calitatea studiilor în cadrul USEFS şi inserţia pe piaţa muncii.  

        În ceea ce priveşte obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor de către 

profesori, circa 72,80% dintre respondenţi au apreciat procesul evaluării ca fiind 



obiectiv, 23% - ca fiind mediu, iar 4,48% - şi-au exprimat dezacordul total privind 

obiectivitatea evaluării. În acest context, considerăm că structurile interne de 

asigurare a calităţii din cadrul catedrelor, facultăţii, universităţii trebuie să acorde o 

atenţie sporită acestei probleme, în special criteriilor de evaluare şi apreciere a 

rezultatelor academice şi eficienţei metodologiei utilizate în evaluare. 

      Una dintre problemele importante o constituie relaţia profesor-student. 

Majoritatea studenţilor au dat răspunsuri de apreciere înaltă a acestei relaţii – 

87,50%,  8,33% - satisfăcător, ţi 4,17% - nesatisfăcător. Aceste rezultate semnifică 

existenţa anumitor lacune în relaţia profesor-student, care trebuie discutate şi 

prevenite în cadrul activităţii catedrelor şi facultăţii. 

       Cu privire la utilitatea Programului pentru inserţia pe piaţa muncii, studenţii au 

dat următoarele răspunsuri: 54,17% au confirmat necesitatea înaltă a Programului, iar 

45,84% - l-au calificat ca suficient. Aceste date constituie un argument pentru 

revizuirea planurilor de învăţământ în vederea ajustării acestora la cerinţele pieţe 

muncii. 

            Cu privire la relaţia dintre sistemul de management al calităţii la nivelul USEFS şi 

satisfacţia studenţilor/absolvenţilor acesteia, studenţii au răspuns: 68,16% - au declarat acordul 

privind creşterea satisfacţiei datorită unui sistem de management al calităţii eficient, 18,18% - acord 

parţial, iar 13,66% - au apreciat această influenţă ca fiind una minimă.  

 

9. Mobilitate academică  

    În anul universitar 2015-2016, în rezultatul semnării acordului de parteneriat cu 

Universitatea “A.I.Cuza” din Iaşi, România, în cadrul Programului de mobilitate 

Erasmus+, au fost obţinute 2 burse de mobilitate: 

1. Mobilitate academică a cadrelor didactice (1) – Volcu Irina, drd., lector 

universitar la catedra Managementul Culturii Fizice (aprilie 2016); 

2. Mobilitate staff administrativ (1)  - Calugher Viorica, dr., prodecan facultatea 

sport (9-13 mai 2016). 

 

10. Transparenţa informaţiilor de interes public 



Site-ul USEFS – www.usefs.md - sistematic publică informaţia despre activitatea 

instituţiei şi a structurilor acesteia. Facultatea sport asigură transparenţa informaţiei 

prin afişarea pe site-ul instituţiei: planurile de studii (ciclul I, ciclul II), orarului 

activităţilor academice, orarului sesiunilor (ciclul I şi ciclul II), planul de activitate al 

facultăţii, al Consiliului facultăţii, lista şefilor grupelor academice, informaţii cu 

privire la stagiile de practică, rezultatele sesiunilor, bursierii facultăţii, rezultatele 

concursului anual de ocupare a locurilor bugetare în cadrul facultăţii sport ş.a. 

Totodată, anual, facultatea actualizează informaţia cu privire la admiterea la 

specialitatea Educaţie fizică şi sport, pentru toate probele de specializare. 

Recomandări pentru îmbunătăţire: 

 Elaborarea unei baze de date a absolvenţilor, certificatelor, diplomelor şi 

calificărilor oferite şi asigurarea accesului la acestea.  

 

11. Evaluarea rezultatelor academice 

    În cadrul facultăţii se realizează tipuri diverse de evaluare a rezultatelor academice 

ale studenţilor: iniţială, curentă şi finală; sunt aplicate forme şi modalităţi diverse: 

scris, oral, practic, combinat.  

    Formele de evaluare sunt aprobate de către Comisia de asigurare a calităţii la 

facultate la începutul fiecărui an de studii, urmărindu-se respectarea principiului de 

raport optim între diverse forme de evaluare. 

      La finele fiecărui semestru se realizează analiza rezultatelor academice obţinute 

de către studenţi în cadrul sesiunii, raportând aceste rezultate la sesiunile precedente.  

     Astfel, prezentăm rezultatele ultimelor două sesiuni (de iarnă şi vară – anul de 

studii 2015-2016, Anexa 1). 

13. Orientare în carieră şi relaţiile cu piaţa muncii 

      Anual, Centrul de Ghidare şi Consiliere al USEFS organizează evenimentul 

promoţional „Ziua Uşilor Deschise”. Obiectivele acestuia sunt:  

 promovarea imaginii universităţii şi a domeniului culturii fizice pe piaţa 

ofertelor educaţionale;  

http://www.usefs.md/


 cointeresarea liceenilor - potenţiali candidaţi la studii, pentru programele de 

studii oferite de USEFS;  

 stabilirea şi a dezvoltarea unui parteneriat reciproc avantajos cu piaţa muncii.  

În acest an, acţiunea a avut loc la data 15.04.2016. Membrii Comisiei de Asigurare a 

Calităţii la facultatea sport au iniţiat colaborări în ceea ce priveşte participarea la 

eveniment a potenţialilor angajatori ai absolvenţilor facultăţii învățămînt cu frecvență 

redusă  

      Astfel,  au acceptat invitaţia şi au participat la eveniment următorii angajatori: 

Nr. 

d/o 
Instituţia de învăţământ/organizaţia Conducătorul instituţiei/reprezentantul  

1. Clubul sportiv “Speranţa” 
Zaporojan Petru 

 

2. Şcoala Sportivă Specializată de handbal nr.2 
Chicu Valentin 

 

3. 
Şcoala Sportivă Specializată pentru copii şi 

juniori rezerve olimpice nr.4 polo pe apă 

Cavcaliuc Sergiu (interimar) 

 

4. Şcoala Sportivă Specializată de şah nr.7 
Romcovici Victor 

 

5. Şcoala Sportivă nr.8 
Palii Evghenie 

 

6. 
Şcoala Specializată pentru copii şi tineret a 

rezervelor olimpice de polo pe apă “Delfin” 

Ojog Oleg 

 

 

7. 
Şcoala Sportivă Specializată de tenis de masă din 

Dubăsari  

 

Grosul Valeriu  

 

 

8. 

 

 Şcoala Sportivă Specializată de Rugby şi  

Acrobatica 

Bulai Veaceslav  

 

 

       Importantă şi utilă pentru tineri a fost participarea la atelierul de lucru cu 

reprezentanţii angajatorilor cu genericul „Formarea profesională a viitorului 

specialist în contextul exigenţelor actuale ale pieţei muncii” (moderator Calugher V.), 

în cadrul căruia cei interesaţi, viitori candidaţi la studii, studenţi şi absolvenţi ai 

universităţii au avut şansa de a afla mai multe despre cerinţele pieţei muncii privind 

competenţele profesionale necesare şi  posibilităţile de integrare în piaţa muncii 

naţionale şi europene. 



      În vederea monitorizării procesului de inserţie profesională a absolvenţilor 

facultăţii sport, Comisia de asigurare a calităţii la facultatea sport, aplică, începând cu 

promoţia absolvenţilor 2015 fişa de inserţie profesională (prin poşta electronică). 

Deşi, majoritatea absolvenţilor facultăţii nu completează şi nu răspund, din diferite 

motive, la întrebările din fişă, Comisia îşi propune, pentru viitor, să înceapă încă din 

timpul studiilor să formeze motivaţia studenţilor în vederea participării acestora la 

comunicarea ca facultatea după absolvire.   

 

14.  Analiza SWOT a activităţii facultăţii sport 

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea datelor acumulate ne-au permis să identificăm punctele 

forte, cele slabe, oportunităţile şi ameninţările, ce alcătuiesc obiectul analizei SWOT a activităţii 

facultăţii sport. Astfel, am încercat să argumentăm că eficienţa activităţii facultăţii depinde de 

măsura în care managementul instituţional reuşeşte să armonizeze funcţionarea structurilor din 

cadrul universităţii cu caracteristicile şi cerinţele mediului din care face parte.  

     Pornind de la rezultatele obţinute, pot fi formulate PUNCTELE FORTE ale activităţii FÎFR, 

după cum urmează: 

 Tradiţii bogate acumulate, dezvoltate şi multiplicate pe parcursul anilor. 

 Tendinţa de conformare a ofertei educaţionale conform prevederilor Procesului de la 

Bologna şi cerinţele actuale ale pieţei muncii. 

 Proces didactic de calitate oferit în limbile română şi rusă. 

 Cadre ştiinţifico-didactice cu experienţă profesională, inclusiv personalităţi de referinţă ale 

domeniului educaţiei fizice şi sportului. 

 Centre de formare, săli de curs, edificii sportive, inventar şi utilaj necesar pentru 

învăţământ, cercetare şi sport. 

 Studenţi şi masteranzi implicaţi în activităţi universitare, de cercetare ştiinţifică şi sportive. 

 Cercetare ştiinţifică performantă în domeniul sportului de performanţă, al sportului pentru 

toţi, şi al managementului sportiv. 

 Echipă managerială de calitate motivată, care promovează standarde educaţionale europene, 

activitatea căreia este orientată spre schimbare şi perfecţionare continuă. 

 Programul de studii oferit de facultate este de o calitate înaltă; 

 Calitatea procesului de instruire în cadrul Programelor este înalt; 

 Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute, 

corectitudinea evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului 

de studii precum şi resursele de învăţare; 



 Realizarea stagiilor de practică are loc în baza convenţiilor de parteneriat cu unităţile-bază 

de organizare a a stagiilor de practică; 

 Evaluarea studenţilor se realizează pe nivelele cunoaştere, aplicare, integrare, condiţie 

prevăzută în curricula pe discipline; 

 Existenţa unei baze tehnico-materiale la nivelul dotării celor mai bune universităţi europene 

şi continuarea procesului investiţional. 

PUNCTELE SLABE ale activităţii facultăţii le constituie: 

 Insuficienta implicare în atragerea de resurse din contracte de cercetare ştiinţifică încheiate 

cu firme din ţară şi străinătate, proiecte instituţionale şi de fonduri de la UE.  

 Activitatea de cercetare ştiinţifică este deficitară pentru unele cadre didactice. 

 Monitorizarea dificilă a absolvenţilor facultăţii ceea ce creează dificultăţi în urmărirea 

îndeplinirii indicatorilor de performanţă. 

 Continuitate insuficientă între programele de studii universitare la diferite cicluri. 

 Număr insuficient de cadre didactice de profil similar cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-

didactice. 

 Dotare insuficientă a mediului de învăţare al unor specializări (lipsa bazelor sportive pentru 

desfăşurarea cursului practic de atletism). 

 Racordarea insuficientă a conţinutului curricular la evoluţiile din societate, economie pe 

plan naţional şi internaţional; 

 Dorinţa slaba de inserţie a absolvenţilor în câmpul muncii conform calificării obţinute; 

 Valorificarea insuficientă a procesul de ghidare şi consiliere în carieră de catedre şi 

facultate; 

  OPORTUNITĂŢILE facultăţii: 

 Sporirea prestigiului facultăţii în cadrul învăţământului superior de profil.  

 Extinderea relaţiilor de parteneriat cu alte instituţii/structuri academice de profil din ţară şi 

de peste hotare. 

 Posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri, avantajoase cu unele instituţii de peste 

hotare. 

 Infrastuctură sportivă bine dezvoltată. 

 Existenţa cererii de forţă de muncă în domeniul formării profesionale a studenţilor. 

 Continua perfecţionare a corpului profesoral-didactic prin studii de doctorat şi alte 

traininguri de specialitate. 

 Baza tehnico-materială de care dispune facultatea/universitatea în comparaţie cu celelalte 

instituţii de învăţământ superior din ţară. 



 Realizarea de programe de licenţă şi masterat în colaborare cu Universităţile din România 

(Galaţi, Iaşi). 

 Implicarea activă a cadrelor didactice din ţară şi străinătate  în programe de calificare prin 

studii de doctorat. 

 Existenţa unei oferte mari de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. 

 Colaborări internaţionale şi posibilitatea implicării cadrelor didactice în programe de 

mobilitate şi consorţii universitare naţionale şi internaţionale. 

 Existenţa unor premise adecvate de dezvoltare a facultăţii bazate pe principii de autonomie 

financiară. 

 Creşterea calităţii învăţământului superior de cultură fizică. 

AMENINŢĂRI 

    Concurenţa crescută în domeniul învăţământului superior. 

    Instabilitate financiară al politicii fiscale din domeniul învăţământului şi al cercetării 

universitare. 

 Recesiune economică la nivel naţional şi internaţional. 

 Instabilitate politică. 

 Piaţa forţei de muncă puţin atractivă pentru tinerii specialişti ai domeniului, din cauza 

salariilor deosebit de mici, ce are drept urmare asigurarea insuficientă şi disproporţionată cu 

cadre. 

 Resurse extrabugetare insuficiente şi puţin diversificate. 

 Migrare a cadrelor didactice în alte ramuri ale economiei şi în străinătate. 

 Diminuarea prestigiului profesiei de pedagog sportiv în societate. 

 Număr redus de acorduri de colaborare cu partenerii domeniului educaţiei fizice şi sportului 

din ţară şi străinătate. 

 Pregătire insuficientă, teoretică şi practică, a absolvenţilor sistemului preuniversitar, 

candidaţi la studii la facultate. 

 Recrutarea cu dificultate a cadrelor didactice tinere având în vedere faptul că intrarea în 

profesie este mai puţin stimulativă. 

    Imposibilitatea de a realiza unele prognoze, planificări privind numărul de studenţi, cauzată 

de evoluţia fluctuantă şi dinamică mare a mediului în care se dezvoltă  universitatea. 

 Practicile şi know-how-ul din ce în ce mai sofisticate, fapt ce reduce posibilităţile de 

accesare a fondurilor de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional. 

 Mecanismele şi performanţele manageriale deosebite ale universităţilor europene insuficient 

cunoscute de facultăţile USEFS. 



 Insuficiente resurse alocate de RM, comparativ cu ţările dezvoltate, pentru pregătirea 

universitară, fapt ce determină o serie de neajunsuri pentru facultate/universitate, în 

competiţie cu alte facultăţi/universităţi străine. 

 Proceduri complexe în elaborarea proiectelor ştiinţifice şi didactice europene, ceea ce-i 

limitează facultăţii posibilitatea de a accede la marile reţele de cercetare şi învăţământ 

superior internaţional. 

 

14. Măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în cadrul facultăţii 

     Facultatea ÎFR prezintă în anul universitar 2015-2016 o evoluţie pozitivă privind misiunea şi 

obiectivele stabilite în domeniul implementării sistemului de evaluare a calităţii la facultate. 

     Conform analizei rezultatelor obţinute, se pot contura câteva recomandări, menite să ducă la 

îmbunătăţirea managementului calităţii serviciilor educaţionale oferite de facultate: 

-   publicarea unui număr mai mare de lucrări în reviste indexate/cotate la nivel internaţional; 

-   actualizarea permanentă a ariei curriculare în funcţie de solicitările mediului de afaceri; 

-  acordarea atenţiei sporite lucrului individual al studenţilor privind planificarea, organizarea şi 

evaluarea acestuia; 

- susţinerea studenţilor în promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor practice prin 

publicarea de articole ştiinţifice şi participarea la manifestări ştiinţifice din domeniu;  

-   implicarea studenţilor în promovarea universităţii prin implementarea unor proiecte specifice; 

- prezenţa angajatorilor în comisii la nivel de facultate, care constituite pentru dezvoltarea 

parteneriatelor cu mediul de afaceri, trebuie exploatatã în beneficiul studentului absolvent; 

-  continuarea procesului de evaluare anuală a satisfacţiei studenţilor. Acest proiect permite 

realizarea unei monitorizări interne continue şi eficace, cu identificarea facilă a posibilităţii de 

ameliorare a serviciilor conexe facultăţii/universităţii noastre. Procesul de evaluare reprezintă 

totodată şi o dovadă sustenabilă pentru faptul că facultatea/universitatea este interesată de opinia 

tuturor membrilor săi, le oferă acestora oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate 

aspectele legate de mediul universitar; 

-  îmbunătăţirea continuă a sistemului de asigurare a calităţii în cadrul facultăţii sport şi racordarea 

indicatorilor de performanţă, care privesc calitatea programelor de studii, la cerinţele impuse prin 

normele ANACIP, cu referire la: capacitatea instituţională, eficacitate educaţională şi 

managementul calităţii. 

                                            


