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TEMATICA  

TEZELOR DE LICENŢĂ LA  FACULTATEA SPORT,  

ANUL DE STUDII  2016-2017 

 

 

CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE 

 

CICLUL I 

 

1. Анализ путей и тенденций развития рынка физкультурно-спортивных услуг.  

2. Организация деятельности школьного физкультурно-спортивного клуба.  

3. Организация рекламной кампании в физкультурно-спортивном клубе.  

4. Коммуникативная политика в маркетинге услуг физической культуры и спорта. 

5. Конкуренция и конкурентоспособность услуг физической культуры и спорта.  

6. Организация набора и отбора персонала физкультурно-спортивного клуба (на 

примере…).  

7. Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и спорта и 

механизм ее развития в рыночных условиях хозяйствования.  

8. Резервы улучшения финансово-экономической деятельности физкультурно-

спортивного клуба (на примере….).  

9. Managementul strategic, ca factor de influenţă al procesului decizional.  

10. Studiul privind managementul formării continue a cadrelor didactice din domeniul 

culturii fizice.  

11. Managerul în sistemul de management al calităţii sportive.  

12. Studiu privind cerinţele de calificare ale unor categorii de resurse umane din cadrul 

organizaţiei sportive prin prisma standardelor ocupaţionale naţionale şi europene.  

13. Studiu constatativ privind raporturile dintre manageri şi lideri în procesul de 

organizare şi dirijare a organizaţiei sportive.  

14. Organizarea procesuală şi structurală a managementului firmei sportive.  

15. Managementul financiar al firmei sportive: analiză comparativă.  

16. Tendinţele marketingului sportiv în economia naţională.  

 

 

CATEDRA PROBE SPORTIVE INDIVIDUALE 

 

CICLUL I  

 

1. Studiu efectuat  în selecţia  luptătorilor de stil liber la etapa incipienta. 

2. Specificul organizării gimnasticii matinale în preşcolaritate prin mijloacele sporturilor 

de lupte. 

3. Noile modificări în regulamentul internaţional la lupte libere şi influenţa factorului dat 

asupra pregătirii sportivilor 

4. Dezvoltarea capacităţilor de forţă-viteză la luptători de vîrsta 14-16 ani în Trînta 
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5. Influența capacității de forță-viteză asupra efectuării acțiunilor tehnice în judo la 

sportivii de vârsta 8-10 ani la etapa inițială 

6. Dirijarea competiţiilor sportive în kikboxingul la kik-lit contact 

7. Rolul stretching-ului in antrenamentul sportiv la etapa inițială în judo 

8. Perfecționarea procesului de pregătire fizică a sportivilor care practică sambo aplicativ 

9. Dezvoltarea capacităţilor de coordonare a sportivilor de 10-12 din Taekwondo WTF la 

etapa incipientă 

10. Aplicarea jocurilor dinamice specifice luptătorilor în lecţia de educaţie fizică cu elevii 

ciclului gimnazial. 

11. Analiza acțiunilor tehnice „Aruncarea cu trecere pe sub braț cu fixarea unei coapse„ 

12. Pregătirea tehnico-tactica a sportivilor  luptători de stil liber la vârsta juniori. 

13. Pregătirea tehnico-tactica a sportivelor de performanta in luptele libere, feminine. 

14. Pregătirea fizică ale tinerilor kikboxeri la etapa inițială 

15. Modelarea pregătirii tehnico-tactice în Taekwondo prin utilizarea mijloacelor speciale 

16. Optimizare procesului de antrenament la luptători de performanță în lupte libere. 

17. Studiu privind modificările țin regulamentul competițional la luptele libere și greco-

romane.  

18. Studiu privind mijloacele şi metodele eficiente pentru însuşirea şi perfecţionarea 

acţiunilor tehnice a luptătorilor de stil liber 

19. Dezvoltarea capacităţilor de forţă-viteză la judokani de vîrsta 14-16 ani 

20. Perfecționarea procesului de pregătire a sportivilor care practică sambo aplicativ 

 

 

 CICLUL II 

 

1. Învățarea acțiunii tehnice la etapa inițială în lupte 

2. Particularităţile pregătirii fizice ale judocanilor adolescenţi la etapa pre-competiţională 

3. Traumatismul în timpul antrenamentelor și competițiilor sportive la luptătorii de stil 

liber și greco-romane 

4. Optimizarea procesului instructiv-educativ din cadrul lecţiilor de antrenament prin 

jocuri dinamice specializate 

5. Perfecționarea pregătirii tehnico-tactice a judocanilor de performanță 

6. Eficientizarea procesului de antrenament la studenţii care practică Kikboxingul prin 

mijloacele sporturilor de lupte 

7. Intensificarea antrenamentului sportiv la etapa iniţială specializată în sambo 

8. Studiu privind pregătirea tehnico-tactice a luptătorilor de stil liber 

9. Роль спонсорства в подготовке проведения олимпийских игр”. 

10. Dirijarea, organizarea competiţiilor sportive în proba de lupta naţională Trînta, în 

cadrul USEFS-lui. 

11. Particularitățile pregătirii biologice a luptătoarelor, care practică Sambo 

12. Studiu privind încadrarea antrenorilor-profesori în activitățile didactice la școli,cluburi 

și licee sportive din țară. 

13. Studiu privind pregătirea copiilor care practică sambo aplicativ 

14. Pregătirea tehnico-tactică a sportivilor boxeri la vârsta cadeţi 

15. Dirijarea competiţiilor sportive în kikboxingul la kik-lit contact 
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16. Rolul și importanta luptelor sportiv-aplicative în activitatea profesională a agentului de 

securitate 

17. Aspecte fizico-tactice în diminuarea riscului profesional al agenților de securitate 

18. Aspecte necesare in formarea competentelor profesionale a specialiștilor PPS prin 

dezvoltarea aptitudinilor de lupta 

19. Necesitatea pregătirii psihofizice speciale a colaboratorului PPS pentru diminuarea 

riscului profesional 

20. Metode și mijloace de refacere din antrenamentul sportiv a taekwondo-iștilor 

21. Influenţa exerciţiilor pentru dezvoltarea supleţei asupra pregătirii kikboxerilor de 

performanţă 

22. Pregătirea tehnică a sportivilor greco-romane la vârsta 8-10 ani. 

23. Studiu privind activitatea antrenorilor-profesori în şcoli, licee sportive din ţară 

24. Intensificarea antrenamentului sportiv la etapa iniţială specializată în kikboxingul 

versiunea K1 

25. Influența capacității de flexibilitate asupra efectuării acțiunilor tehnice în Taekwondo 

WTF la sportivii de vârsta 8-10 ani la etapa incipientă 

26. Dezvoltarea vitezei la sportivi de vârsta 12-14 ani din Taekwondo WTF la etapa 

incipientă 

 

 

CATEDRA NATAŢIE ŞI TURISM 

 

CICLUL I 

 

1. ”Исследование показателей подготовленности спортсменов высокой 

квалификации, занимающихся водными видами спорта” 

2. ”Методика спортивного отбора в многолетней тренировке пловцов” 

3. ”Экспериментально-аналитические исследования средств и методов 

общесиловой и специально-силовой подготовки пловцов” 

4. ”Metodica de dezvoltare a calităților fizice la înotători” 

5. ”Influența mijloacelor pregătirii fizice generale asupra nivelului pregătirii fizice 

speciale a înotătorilor de performanță” 

6. ”Изучение методики силовой подготовки в структуре развития специальной 

выносливости у пловцов в подготовительном периоде тренировки” 

7. ”Сравнительная характеристика рекордов Чемпионатов РМ и рекордов 

официальных международных соревнований по спортивному плаванию” 

 

CICLUL II 

 

1. ”Pregătirea fizică a elevilor (înotătorilor) 8-10 ani” 

2. ”Metodica planificării procesului de antrenament, de orientare forța în pregătirea 

înotătorilor” 

3. ”Биомеханический анализ техники старта в плавании” 

4. ” Методика адаптации детей младшего школьного возраста средствами 

оздоровительного плавания” 

5. ”Изучение методики скоростно-силовой подготовки у пловцов в одном 

макроцикле” 
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6. ”Методика оздоровления лиц третьего возраста средствами аквааэробики” 

7. ”Cercetarea influenței pregătirii fizice generale, asupra nivelului pregătirii fizice 

speciale la înotătorii juniori de calificarea înaltă” 

 

 

CATEDRA JOCURI SPORTIVE 

 

CICLUL I 

 

FOTBAL  

 

1. Studiu privind influenţa mijloacelor de acţionare pentru educarea calităţilor motrice 

ale elevilor din gimnaziu în jocul de fotbal. 

2.  Finalizarea acţiunilor de atac în jocul de fotbal. 

3.  Influenţa gândirii tactice asupra potenţialului tactică în fotbal. 

4.   Studiu privind dezvoltarea vitezei şi îndemnării în antrenamentul de fotbal la nivelul 

juniorilor. 

5. Sarcinele şi zonele de acţiune a fundaşilor laterali în fotbal. 

6. Locul şi importanţa antrenamentului în fotbal pentru pregătirea juniorilor. 

7. Planificarea microciclurilor de antrenament de orientare forţă-viteză la fotbaliştii juniori. 

8. Perfecţionarea rezistenţei specifice la fotbaliştii juniori de 17-18 ani. 

9. Planificarea metodelor şi mijloacelor dezvoltării vitezei la fotbaliştii juniori de 13-14 

ani. 

10. Influența jocului de fotbal cu număr redus de jucători asupra indicilor de pregătire și a 

concepției de joc la o grupă de 17 – 18 ani. 

11. Metodica învăţării şi perfecţionării preluării urmată de pasă şi utilizarea lor în jocul  

fotbal. 

12.Particularităţile tehnico - tactice a jucătorilor atacanţi în jocul de fotbal. 

13. Particularităţiile utilizării pasei lungi (frecvenţă, eficacitate) în jocul de fotbal. 

14. Aspecte privind aruncările de la margine şi loviturile de colţ-valorificarea lor în jocul 

de fotbal. 

15. Studiu asupra conţinutului modelului de instruire a pregătirii teoretice a juniorilor în 

jocul de fotbal. 

16. Optimizarea conţinutului antrenamentului privind acţiunile de finalizare la nivelul 

juniorilor în jocul de fotbal. 

 

HANDBALL  

1. Influenţa metodelor mijloacelor specific probei de handbal pentru dezvoltarea vitezei 

la copii de 13-15 ani. 

2. Studiu privind pregătirea tehnică a echipei de handbal la juniori 10-11 ani. 

3. Aspectele privind tactica de apărare în jocul de handbal. 

4. Dezvoltarea  calităţilor  motrice la nivelul unei echipe de handbal. 

 

 

RUGBY 
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1. Realizarea eseului în Rugby-7 cu juniorii I. 

2. Perfecţionarea tehnică a placajului în variant de joc, Rugby-7. 

3. Corecţia unor elemente tehnice în jocul de Rugby-7 la clasele XI-XII. 

4. Caracteristica etapelor de bază în dezvoltarea rugbiului şi evoluţia regulilor de joc.  

5. Metodica combinării exerciţiilor pliometrice cu procedeele tehnice în antrenamentul 

rugbiştilor juniori. 

6. Criteriile de bază ale selecţiei primare în volei, în baza testelor motrice. 

7. Unele aspecte ale dirijării pregătirii fizice specifice a rugbiştilor de 16-17 ani. 

8. Unele cerinţe ale aplicării elementelor din jocul de volei cu elevii claselor primare la 

lecţiile de educaţie fizică. 

9. Metodica instruirii preluărilor în jocul de volei. 

10. Analiza evoluţiei jocului de volei şi regulilor de joc. 

11. Aspectele de bază ale metodicii executării serviciilor în jocul de volei. 

12. Metodica instruirii driblingului în jocul de baschet cu elevii treptei gimnaziale. 

13.  Metodica folosirii jocurilor dinamice la antrenamentul de baschet cu copiii   10-12 

ani. 

14.  Metodica dezvoltării calităţii de forţă-viteză a rugbiştilor seniori. 

 

BASCHET 

 

1. Metodologia învăţării elementelor tehnice în jocul de baschet (deplasărilor, prinderea 

mingii, pasarea mingii, aruncărilor la coş, driblingului). 

2. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din jocul de baschet (deplasărilor, prinderea 

mingii, pasarea mingii, aruncărilor la coş, driblingului). 

3. Pregătirea tehnică a baschetbaliştilor începători prin folosirea mijloacelor de 

coordonare a mişcărilor. 

4. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a baschetbaliştilor. 

5. Metodologia de înscriere a acţiunilor tactice de joc. 

6. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în atac în jocul de baschet (acţiuni individuale, 

acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe). 

7. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în apărare în jocul de baschet (acţiuni 

individuale, acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe). 

8. Mijloacele ajutătoare în pregătirea fizică în jocul de baschet. 

9. Mijloacele stretcing în pregătirea baschetbaliştilor. 

10. Istoria evoluţiei regulilor în jocul de baschet. 

11. Utilizarea mijloacelor pregătirii fizice a elevilor prin aplicarea metodei  

antrenamentului în circuit la lecţiile de baschet. 

12. Particularităţile metodice de pregătire  a arbitrilor în jocurile sportive (baschet). 

13.Structura şi conţinutul pregătirii tehnice a baschetbaliştilor începători. 

14.Influenţa exerciţiilor pliometrice asupra dinamicii calităţilor de forţă-viteză la 

baschetbaliştii juniori (16-18 ani). 

15.Rolul jocurilor dinamice şi ştafetelor în sporirea  pregătirii motrice a baschetbaliştilor 

începători. 

VOLEI 

1. Metodologia învăţării elementelor tehnice în jocul de volei (deplasărilor, preluarea 

mingii, pasarea mingii, loviturilor de atac, serviciului). 

2. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din jocul de volei (deplasărilor, preluarea 

mingii, pasarea mingii, loviturilor de atac, serviciului). 
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3. Pregătirea tehnică a voleibaliştilor  începători prin folosirea mijloacelor de coordonare 

a mişcărilor. 

4. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a voleibaliştilor. 

5. Metodologia de înscriere a acţiunilor tactice de volei. 

6. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în atac în jocul de volei (acţiuni individuale, 

acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe). 

7. Metodologia acţiunilor tactice în apărare în jocul de volei (acţiuni individuale, acţiuni 

în grup şi acţiuni învăţării pe echipe). 

8. Mijloacele ajutătoare în pregătirea fizică în jocul de volei. 

9. Mijloacele stretcing în pregătirea voleibaliştilor. 

10. Istoria evoluţiei regulilor în jocul de volei. 

TENIS DE MASĂ 

1. Metodologia învăţării elementelor tehnice în tenisul de masă (deplasărilor, preluărilor, 

loviturilor de atac, serviciilor). 

2. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din tenisul de masă (deplasărilor, 

preluărilor, loviturilor de atac, serviciilor). 

3. Pregătirea tehnică a tenisiştilor începători prin folosirea mijloacelor de coordonare a 

mişcărilor. 

4. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a tenisiştilor. 

5. Sistemele de organizare a competiţiilor sportive cu tenisiştii începători la tenisul de 

masă. 

6. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în jocul la individual la tenisul de masă. 

7. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în jocul la dublu în tenisul de masă. 

8. Mijloacele ajutătoare în pregătirea fizică în jocul de tenis de masă. 

9. Mijloacele de dezvoltare a atenţiei în pregătirea  tenisiştilor începători. 

10.  Istoria evoluţiei regulilor în tenisul de masă. 

11. Unele cerinţele ale metodicii instruirii serviciilor în tenisul de masă. 

12. Cerinţele de bază ale selecţiei primare în tenisul de masă. 

 

CICLUL II 

 

BASCHET 

1. Aprecierea pregătirii fizice şi tehnice ale tinerilor jucători (baschet, volei, handbal...) 

2. Argumentarea influenţei jocurilor dinamice şi mijloacelor specifice baschetului asupra 

pregătirii tehnice a elevilor ... 

3. Analiza indicatorilor de adaptare durabilă a baschetbaliştilor în ciclu anual de 

antrenament. 

4. Impactul capacităţilor coordinative asupra pregătirii sportive a baschetbaliştilor. 

 

JOCURILOR SPORTIVE 

1. Practicarea mijloacelor pregătirii fizice a elevilor prin aplicarea metodei antrenamentului 

în circuit utilizate în lecţiile (antrenamentele) de baschet. 

2. Particularităţile matodice de pregătire a arbitrilor în jocurile sportive (bashet). 

3. Structura şi conţinutul pregătirii tehnice a baschetbaliştilor începători. 
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4. Influenţa exerciţiilor pliometrice asupr dinamicii calităţilor de forţă- viteză la jucători 

(16-18ani) 

5. Aplicarea mijloacelor specifice jocului de baschet şi influenţa acestora asupra pregătirii 

tehnice a tinerilor baschetbalişti. 

6. Dinamica pregătirii motrice şi tehnice ale arbitrilor în jocul de baschet. 

7. Studiul structurii loviturii de atac şi nivelului prergătirii tehnico-tactice a jucătorilor de 

volei. 

8.  Metodica pregătirii tehnico-tactice a fotbaliştilor juniori.... 

10. Aprecierea densităţii lecţiilor de antrenament organizate în cadrul secţiilor sportive. 

 

TENIS DE MASA 

1. Strategia instruirii serviciilor moderne în tenisul de masă.  

2. Metodologia instruirii loviturilor în tenisul de masă prin aplicarea aparatelor ajutătoare. 

3.Волевые проявления у игроков в настольном теннисе в возрасте 12 – 13 лет для их 

дальнейшей успешности в спортивной деятельности. 

4.Исследование критериев спортивного отбора в настольном теннисе и их динамика 

на этапе начальной подготовки в группах первого, второго  и третьего года обучения. 

5. Studiul teoretico – practic privind dezvoltarea psihomotriciotăţii jucătorilor în tenisul de 

masă. 

 

FOTBAL 

1. Metodele perfecţionării rezistenţei specifice la fotbaliştii de performanţă în perioada 

competiţiilor. 

2. Planificarea etapelor de antrenament în ciclul anual la fotbaliştii de performanţă. 

 

 

BASCHET  

 

1.Selecţia şi orientarea sportivă a copiilor apţi  pentru practicarea jocului de baschet. 

2.Обоснование влияния подвижных игр и эстафет на освоение технических приемов 

баскетбола учащимся 13-15 лет. 

3.Влияние координационных способностей над технической подготовкой юных 

баскетболистов. 

 

VOLEI  

1. Clasificarea procedeelor tactice individuale în apărare şi metodica de învăţare a lor de 

către juniori în jocul de volei. 

2.Анализ и разработка годового планирования для групп спортивного 

совершенствования в пляжном волейболе. 
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CATEDRA DE ATLETISM 

 

DIRECŢIA I 

„PERFECŢIONAREA SISTEMULUI EDUCAŢIEI FIZICE ÎN INSTITUŢIILE DE 

ÎNVĂŢĂMÎNT PREŞCOLAR, GIMNAZII, LICEE, COLEGII ŞI 

INSTITUŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR” 

 

1. Argumentarea mijloacelor de dezvoltare a calităţilor motrice de bază necesare elevilor 

la lecţia de atletism în clase diferite în şcolile de cultură generală (licee, gimnazii, colegii şi 

instituţiile de învăţământ superior). 

2. Cercetarea eficacităţii folosirii diferitelor mijloace şi metode de instruire a tehnicii 

exerciţiilor atletice la lecţia de atletism în clase diferite în şcolile de cultură generală (licee, 

gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior). 

3. Argumentarea experimentală a metodicii folosirii trenajoarelor la lecţii în clase diferite 

în şcolile de cultură generală (licee, gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior). 

4. Cercetarea metodicii folosirii diferitelor complexe de exerciţii pentru instruirea tehnicii 

(dezvoltarea calităţilor motrice) la lecţia de atletism în şcolile de cultură generală (licee, 

gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior). 

5. Cercetarea corelării optimale în folosirea metodelor şi mijloacelor de dezvoltare a 

calităţilor motrice în diferite clase în şcolile de cultură generală (licee, gimnazii, colegii şi 

instituţiile de învăţământ superior). 

6. Metodica de organizare şi desfăşurarea controlului pregătirii de sine stătător de către 

elevi pentru susţinerea normativelor de control din programa şcolară (calităţile motrice de bază, 

exerciţii în parte, teste de control) în diferite clase în şcolile de cultură generală (licee, gimnazii, 

colegii şi instituţiile de învăţământ superior). 

 

DIRECŢIA  a  II-a 

„PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE PREGĂTIRE (ANTRENAMENT) A 

SPORTIVILOR TINERI” 

 

1. Argumentarea experimentală a corelării optimale a volumului şi intensităţii 

mijloacelor PES la diferite etape de pregătire a sportivilor tineri (alergători la diferite distanţe, 

aruncători: aruncării greutăţii, suliţei, discului, ciocanului, săritori în înălţime, în lungime, 

triplusalt, cu prăjina). 

2. Cercetarea şi argumentarea experimentală a testelor de control folosite la repartizarea 

sportivilor tineri cu trecerea lor în grupele specializării iniţiale (alergători la diferite distanţe, 

aruncători, săritori). 
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3. Argumentarea mijloacelor de dezvoltare a calităţilor motrice de bază (forţa, forţa-

viteză, rapiditatea, anduranţa, îndemânare, supleţe) la sportivii tineri în diferite etape ale 

pregătirii sportive (alergători la diferite distanţe, aruncători, săritori). 

4. Cercetarea corelării optimale a mijloacelor şi metodelor PFG şi PFS la diferite etape 

ale antrenamentului multianual (alergări, sărituri, aruncări). 

5. Argumentarea experimentală a metodicii de selecţie a elevilor în grupele începătoare.  

6. Cercetarea eficacităţii folosirii trenajoarelor, diferitelor exerciţii şi metode pentru 

perfecţionarea pregătirii tehnice, fizice, tactice la sportivii tineri (alergători, aruncători, săritori). 

 

DIRECŢIA  a  III-a 

„PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE ANTRENAMENT ÎN PREGĂTIREA 

SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ” 

 

1. Argumentarea experimentală a metodelor de dezvoltare (perfecţionare) a calităţilor 

motrice (forţa, forţa-viteză, viteză, rezistenţă, îndemânare, supleţe). 

 2. Argumentarea planificării antrenamentului sportiv (alergări, aruncări, sărituri, 

marş sportiv) la etapa perfecţionării sportive. 

3. Cercetarea caracteristicilor-model ale sportivilor de calificare diferită în probele de 

atletism (alergări la diferite distanţe, aruncarea greutăţii, suliţei discului, ciocanului; sărituri în 

înălţime, în lungime, triplusalt, cu prăjina, marş sportiv). 

4. Cercetarea mijloacelor şi metodelor pregătirii tehnice a sportivilor  de performanţă 

(alergători, aruncători, săritori) în diferite perioade ale unui ciclu anual de pregătire. 

5. Cercetarea particularităţilor pregătirii sportivilor de performanţă la altitudine (în diferite 

zone geografice). 

6. Cercetarea eficacităţii folosirii exerciţiilor speciale cu acţiune selectivă (de forţă (cu 

caracter static şi dinamic), forţa-viteză, viteză, rezistenţă, îndemânare, supleţe) în etapa 

perfecţionării sportive şi repartizarea lor optimală într-un ciclu anual de pregătire. 

7. Cercetarea eficacităţii mijloacelor şi metodelor de restabilire a sportivilor şi 

argumentarea lor ştiinţifico-teoretică şi experimentală.  
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