
Raport 

cu privire la asigurarea standardelor de calitatea în elaborarea tezelor de licență/master a 

studenților Facultății Sport 

  

 

Calitatea înaltă a rezultatelor activităţii didactice, care este determinată de nivelul 

cunoştinţelor şi al deprinderilor absolvenţilor USEFS, este posibila doar pentru asigurarea unui 

nivel înalt de organizare a procesului instructiv pe parcursul întregii perioade de studii. în 

corespundere cu cerinţele Regulamentului despre atestarea de stat finală a absolvenţilor institutor 

de învăţământ superior din Republica Moldova (din 24.04.2013, nr. 03/14 - 254) și 

Regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea tezelor de licență și masterat de către 

studenţii absolvenți ai USEFS.  

Tezele de licență și masterat sunt elaborate și susținute, după terminarea treptelor întâi şi a 

doua a programei de învăţământ profesional. Totodată, lucrările de licenţă și masterat trebuie să 

cuprindă o componenta ştiinţifică, fără plagiat şi compilare a materialului informativ. 

Tezele de licenţă și masterat sunt considerate un rezultat final şi integral al pregătiri, 

profesionale a studenţilor și masteranzilor, susținute în anul terminal la specialitatea respectivă. 

Ea trebuie să reprezinte o cercetare realizată de sine stătător şi, finalizată, să conţină elemente de 

noutate ştiinţifică şi, în măsura posibilităţilor, să poarte un caracter experimental, de asemenea să 

aibă importanţă teoretică şi practică. 

      Lucrările  de licenţă și masterat sunt unele dintre principalele criterii de apreciere a 

corespunderii nivelului de pregătire teoretică şi practică a studentului și masterandului, cerinţelor 

curriculum-ului universitar în specialitatea aleasă  

      La Facultatea de Sport elaborarea tezelor de licenţă și masterat ale studenţilor și masteranzilor 

începe în cadrul catedrelor , care ulterior temele tezelor, îndrumătorii și consultanții sunt aprobați 

la şedinţele Consiliului Facultății.  

      La pregătirea studenţilor absolvenți pentru   elaborarea tezelor de licenţă și masterat participă 

5 catedre: atletism ; probe sportive individuale; teoria și metodica jocurilor; natație și turism; 

gimnastică (vezi tabelul 1.).  

 

Tabelul 1.  

Repartizarea Conducătorilor ştiinţifici pentru elaborarea tematicii tezelor de licenţă a 

studenţilor şi masteranzilor Facultăţii Sport absolvenţi al anul de studii 2015 – 2016 

Nr. 

d/o 
Catedrele pendinte Facultăţii 

Numărul de lucrări 

Ciclul I Masterat 

1.  Probe sportive individuale 20 6 

2.  Sport.nautice și turism 4 2 

3.  Atletism 6 5 

4.  Gimnastica 1 - 

5.  Teoria și metodica jocurilor 14 39 

6.  Managementul culturii fizice 1 0 

Total: 46 52 

 



          În rezultatul analizei și generalizării rezultatelor obținute în a.s.2014-2015 cu privire la 

elaborarea, prezentarea și susținerea lucrărilor de licență și masterat putem menționa 

următoarele(tabelul 2.): 

Tabelul 2. 

Repartizarea Conducătorilor ştiinţifici pentru elaborarea tematicii tezelor de licenţă a 

studenţilor şi masteranzilor Facultăţii Sport absolvenţi al anul de studii 2014 – 2015 

Nr. d/o Catedrele pendinte Facultăţii Numărul de lucrări 

Ciclul I Masterat 

1. Natație și turism 5 2 

2. Teoria și metodica jocurilor 22 22 

7. 3. Probe sportive individuale 18 7 

8. 4. TMCF 2 15 

9. 5. Atletism 5 8 

10. 6. Gimnastica 1 - 

Total: 53 54 

 

 

 În sesiunea de vară a anului  2015 pentru prima data tezele de licenţă și masterat 

au fost asigurate conform standardelor de calitate și ca urmare însoţite de: formularul de evaluare 

a tezei; 2 recenzii;  avizul conducătorului ştiinţific şi de extrasul din procesul verbal a şedinţei 

catedrei privind susţinerea prealabilă şi recomandarea pentru susţinerea în cadrul Comisiei de 

Licenţă. 

   Evaluarea tezelor de licenţă prezentate  de către studenţi s-a realizat conform 

criteriilor stabilite de  Regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea tezelor de licență și 

masterat 

 Actualitatea  temei ; 

 Calitatea fundamentării ştiinţifice ; 

 Realizarea obiectivelor cercetării;   

 Complexitatea metodologiei cercetării ; 

 Relevanţa practică a studiului efectuat şi studiului aplicativ; 

 Modalitatea de prezentare (elocvenţa, vizibilitate grafică) etc; 

 Alte criterii (publicaţii, brevete, concursuri) etc. 

 

Analizând  tezele de licenţă şi de master putem face următoare concluzie: 

 

 Tematica lucrărilor pe care au elaborat-o în cercetările realizate reflectă probleme 

actuale ale domeniului în corespundere cu cerinţele sociale şi specificului programului de licenţă 

şi master. 

 Problematica studiată reflectă probleme actuale din Teoria şi metodica educaţiei 

fizice , metodologia antrenamentului sportiv, managementul sportului. 

 Rezultatele obţinute pot fi utile pentru profesori,metodişti, învățătorilor de educaţie 

fizică, direcţia de instituţii de învățământ, părinţi, psihologi, specialişti în consiliera sportivilor. 

 Majoritatea absolvenţilor au dat dovadă de priceperi de a selecta instrumente de 

evaluare adecvate pentru elucidarea temei lor de cercetare. Au fost respectate etapele unui 

experiment ştiinţific. Eşantionul de cercetare a fost selectat corect. 

 Majoritatea tezelor au fost realizate în baza unui experiment de tip formativ, 

licenţiaţii / masteranzi prezentând un bogat material factologic care atestă realizarea  

programului planificat pentru realizare. 



 În unele teze au fost prezentate metodele statistice necesare pentru verificarea 

ipotezelor şi realizarea scopului propus. Formulele de calcul folosite fiind adecvate tipului şi 

volumului datelor. 

 Este salutabil faptul că mulţi licenţiaţi/ masteranzi au desfăşurat experimentul chiar 

la locul de muncă unde activează, astfel putând evalua şi mai bine limitele rezultatelor obţinute. 

 Comisia de evaluare a constatat o bună cunoaştere a problemelor abordate de către 

licenţiaţi / masteranzi, precum şi abilităţile de prezentare şi vorbire în public. A existat logica în 

expunerea materialului făcându-se legătură între materialul teoretic şi cel factologic. 

 

În scopul îmbunătățirii calității de elaborare a tezelor de licență și masterat 

Decanatul Facultății Sport vine cu următoarele propuneri: 

 1.Organiarea consultaţiilor individuale cu studenţii și masteranzii privind elaborarea 

tezelor de licenţă în scopul   pregătirii pentru participare la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească 

din luna aprilie. 

2. Includerea obligatorie în programul de studii a cursului de PMS; 

3. Dotarea laboratoarelor catedrelor cu utilajele necesare (dinamometre, spirometre, 

cântare etc.); 

4. De ai oferi oportunitatea studentului și masterandului în  apreciere liberă la elaborarea 

tezei cu s-au fără experiment pedagogic; 

5. De a ie permite studenților și masteranzilor participarea la conferințele științifice fără 

taxă de participare. 

6. De a scana tezele de doctor, master și licență din anii precedenți și de a  le include într-

o singură bază de date electronică.  

7. De a scana literatura de specialitate și articolele științifice publicate anterior în varianta 

tipărită. 

8.De a admite un acces liber, contra plată, la această bază de date. 

9.De a alcătui un catalog electronic sistematizat al tuturor surselor, de care s-au folosit 

studenții, masteranzii și doctoranzii. 

 

  

 

Decan 

Triboi Vasile, 

prof.dr. 


