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                                                                                                                     Proiect 

  

Hotărârea 

Senatului  Universităţii  de Stat  de Educaţie  Fizică  şi  Sport  privind  „Asigurarea calității 

procesului de învățământ la catedra Medicina sportivă prin aplicarea mijloacelor și 

tehnologiilor moderne” din 26 martie 2020 

 

Examinând  raportul   dnei  E. Erhan, şefa Catedrei de Medicină Sportivă, privind  

„Asigurarea calității procesului de învățământ la catedra Medicină sportivă prin aplicarea 

mijloacelor și tehnologiilor moderne” şi informaţia  membrilor  comisiei  de control  ( E. Agapii, 

șeful catedrei de Cultură Fizică de Recuperare, V. Buftea, Prorector pentru știință și calitate, F. 

Rusnac, studenta an.IV Facultatea Kinetoterapie) s-a constatat că  activitatea catedrei se 

desfăşoară  conform   Planului  de activitate  al Universităţii şi a Planului de Învăţământ. 

 La catedra de Medicină  Sportivă conţinutul  învăţământului  este determinat  de Planurile  

de  Învăţământ,  coordonate de Ministerul  Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. 

Cadrele didactice la Catedra de Medicină Sportivă au pregătirea profesională  

reglementată conform Nomenclatorului specialităților  pentru pregătirea cadrelor în Instituțiile de 

învățământ (Legea nr. 1070 XIV din 22 iunie 2000) şi prin Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională şi al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, 

ciclul  I (Legea 142-XVI din   07 iulie, 2005). 

 Profesorii catedrei dispun de portofoliile  de specialitate  care  conțin  documentele  

necesare desfășurării unui proces didactic eficient (programa analitică, curriculumul disciplinei, 

curs de prelegeri, testările intermediate, biletele de examinare etc.). 

            Predarea  disciplinelor este desfășurată conform programelor analitice aprobate de 

catedră şi supuse unor perfecționări  periodice, orientate spre  îmbunătățirea calității procesului   

de instruire. 

În ultimii ani profesorii catedrei au elaborat un număr mare de note de curs, manuale, 

îndrumări metodice, teste, problemare etc. la disciplinele ținute. În ceea ce privește activitatea  

științifică a studenților, masteranzilor şi a doctoranzilor trebuie menționat, că toate cadrele 

didactice ale catedrei sunt implicate  în diverse  tematici  de cercetare. Nivelul de calificare a 

cadrelor didactice s-a îmbunătățit simțitor în ultimii 4 ani prin susținerea a 3 teze de doctor. 

Catedra dispune de 13  cadre  didactice din care 10 profesori  au grad  științific şi încă 2 persoane 

au întreprins primii pași în susținerea tezelor de doctor.  



2 

 

Totodată menționăm, că Catedra trebuie să stabilească relații de colaborare cu celelalte 

catedre ale USEFS în vederea organizării cercetărilor științifice comune, care ar duce la formarea 

calificată a viitorului specialist de educație fizică. 

 Unele discipline  medico-biologice de la catedră nu sunt pe deplin  asigurate  cu manuale, 

îndrumare şi alte materiale. Dotarea catedrei cu utilaje, tabele, reactive, mulaje etc. în domeniul 

fiziologiei, biochimiei şi a altor discipline este insuficientă. 

Luând în considerație cele prezentate  mai  sus, Senatul Universității de Stat de Educație  

Fizică şi Sport 

HOTĂRĂŞTE: 

1. A  aprecia  activitatea  catedrei  privind „Asigurarea calității procesului de învățământ la 

catedra Medicină sportivă prin aplicarea mijloacelor și tehnologiilor moderne” ca fiind: bună. 

2. A utiliza tehnologii  şi metode moderne de predare/evaluare  pentru   a spori calitatea și gradul   

de pregătire  profesională   a viitorului    specialist  de educație  fizică (Responsabili: E. Erhan, 

şefa catedrei şi profesorii  catedrei). 

3. A intensifica    procesul   de elaborare şi editare a materialelor didactice, mai  ales  în limba  

română: lucrările metodice, manuale, cursuri de lecţii, proiecte didactice etc. (Responsabil: E. 

Erhan, şefa catedrei   şi membrii  catedrei). 

4. A stabili  relaţii  mai  strânse de colaborare cu celelalte catedre ale Universităţii  în vederea  

organizării cercetărilor ştiinţifice  comune,  care  ar   duce  la formarea  calificată  a   viitorului  

specialist   de educaţie fizică (Responsabili: E. Erhan, şefa catedrei, membrii catedrei). 

6.  A găsi noi posibilităţi  de dezvoltare şi aprofundare a  problematicii  privind  cunoaşterea  şi 

utilizarea,   în activitatea  didactică, a utilajelor, reactivelor, aparatelor moderne, la orele de  

fiziologie, biochimie, medicină sportivă, igienă, în conformitate cu cerinţele învăţământului    

contemporan  (Responsabili: E. Erhan, şefa  catedrei, membrii catedrei). 

7. A încadra profesorii titulari ai catedrei în activitatea  de îndrumare  ştiinţifică  a studenţilor, în 

special, a  tezelor  de licenţă.(Responsabili: E. Erhan, şefa catedrei, membrii catedrei). 

8. A dota  catedra   cu mijloace  tehnice  de  instruire  necesare  pentru   pregătirea  calitativă   a  

specialiştilor. (Responsabili: E. Erhan,  şefa catedrei, A. Toma, prorector pentru  logistică). 

10. A-i  desemna  responsabili  de îndeplinirea  hotărârii pe Dl  V. Dorgan, Prorector pentru 

studii și membrii  comisiei   de control. 

    

 

 


