
                                                                                 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

 

 

ORAR cursuri / consultații, semestrul I (2019-2020) 

 

Data 

 
Ora Disciplina Profesorul 

 

 

 

 

 

18.12.19 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion,dr.,prof.univ. 

 
14.00-16.50 

 
Limba modernă  BregaViorica,dr.,conf.univ. 

 Bîrsa Elena,lector superior 

17.00-18.20 Specialitatea: 

 1.Strategii contemporane în cultura fizică şi 

sport 

 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

 2.Educaţia fizică – abordări în context 

curricular şi extracurricular 

 Jurat Valeriu,dr., conf.univ. 

 

 3.Management şi dezvoltare durabilă  Manolachi Veaceslav, 

dr.hab., prof.univ.    

 4.Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu,dr.,conf.univ. 

 

 

 

 

19.12.19 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

 Carp Ion,dr.,prof.univ. 

14.00-18.20 Specialitatea: 

 Strategii contemporane în cultura fizică şi 

sport 

 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

 Educaţia fizică – abordări în context 

curricular şi extracurricular 

 Jurat Valeriu,dr., conf.univ. 

 

 Management şi dezvoltare durabilă  Manolachi Veaceslav, 

dr.hab., prof.univ.    

 Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu,dr.,conf.univ. 

 

 

 

 

 

20.12.19 

9.20-10.50 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion,dr.,prof.univ. 

 

11.10-15.20 Limba modernă 

 

Brega Viorica,dr.,conf.univ. 

 Bîrsa Elena, lector superior 

15.30-18.20 Specialitatea: 

Strategii contemporane în cultura fizică şi sport 

 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

Educaţia fizică – abordări în context curricular 

şi extracurricular 

 Jurat Valeriu,dr., conf.univ. 

 

Management şi dezvoltare durabilă  Manolachi Veaceslav, 

dr.hab., prof.univ.    

Kinetoterapie şi refacere în sportul de 

performanţă 

Racu Sergiu,dr.,conf.univ. 

 

 

 



 

Data 

 

Ora Disciplina Profesorul 

 

 

 

 

 

26.02.20 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion,dr.,conf.univ. 

 

14.00-16.50 

 

Limba modernă 

 

 Brega Viorica,dr.,conf.univ. 

  Bîrsa Elena, lector superior 

17.00-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 
sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., prof.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor 
motrice 

Carp Ion, dr., prof.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

prof.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală  Agapii Eugen,dr.,conf.univ.. 

 

 

 

27.02.20 

9.20-12.30 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

Carp Ion,dr.,conf.univ. 

14.00-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 
sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., prof.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor 

motrice 

Carp Ion, dr., prof.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

prof.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală  Agapii Eugen,dr.,conf.univ. 

 

 

 

 

 

28.02.20 

9.20-10.50 Bazele teoretico-metodologice ale culturii 

fizice 

 Carp Ion,dr.,prof.univ. 

 

11.10-15.20 Limba modernă 

 

 

Brega Viorica, dr.,conf.univ. 

Bîrsa Elena, lector superior 

15.30-18.20 Specialitatea: 

- Bazele ştiinţifice ale antrenamentului 
sportiv 

 

Triboi Vasile, dr., prof.univ. 

- Tehnologii de educare a calităţilor 
motrice 

Carp Ion, dr., prof.univ. 

 

- Etica ştiinţifică şi profesională în sport Goncearuc Svetlana, dr., 

prof.univ. 

- Kinesiologia în reabilitarea medicală  Agapii Eugen,dr.,conf.univ. 

 

Notă: Frecventarea cursurilor la specialitate  -  la alegere,  în dependenţă de direcţia de cercetare     

(tema tezei) 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                              

 



 
Orarul sesiunii de examinare , semestrul I, 

 anul de studii 2019-2020 

 
 

nr. 

crt. 

 

Disciplinele 

 

 

Data 

susţinerii 

 

Responsabil 

1. 
Limba străină 

(franceza/engleza) 
 

02.04.2020 

Brega V., dr.,conf.univ. 

 / Camenev Z., dr., conf.univ. 

2. 
 

Specialitatea: 

Modului I - Strategii 

contemporane în cultura fizică şi 

sport/ Bazele ştiinţifice ale 

antrenamentului sportiv 

 

Modului II - Educaţia fizică – 

abordări în context curricular şi 

extracurricular/ Tehnologii de 

educare a calităţilor motrice 

 

Modulul III - Management şi 

dezvoltare durabilă/ Etica 

ştiinţifică şi profesională în sport 

 

Modului IV - Kinetoterapie şi 

refacere în sportul de 

performanţă/ Kinesiologia în 

reabilitarea medicală 

 

 

 

 

 

 

09.04.2020 

 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., prof.univ. 

/Triboi Vasile, dr., prof.univ. 

 

 

 

Jurat V.,dr., conf.univ. 

 / Carp I., dr., prof.univ 

 

 

 

 

Manolachi V., dr.hab., prof.univ.  

/  Goncearuc S., dr., prof.univ 

 

  

 

 

  Racu S.,dr.,conf.univ. 

 /  Agapii Eugen,dr.,conf.univ. 

 

3. 

 

Bazele teoretico-metodologice 

ale culturii fizice 

 

 

16.04.2020 

 

Carp Ion, dr., prof.univ. 

 

 Examenul la Specialitate  – la alegere,  conform direcției de cercetare 

 

 

Director Şcoala doctorală                                                     Jurat Valeriu,dr.,conf.univ. 

 


