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Comitetul organizatoric: 

Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ., şef catedră – preşedinte; 

Volcu Gheorghe, dr., lector universitar –responsabil de activitatea ştiinţifică a 

studenţilor; 

Cuşneriov Alexei, dr., conf. univ. – membru al comisiei; 

Telepeţ Ludmila – secretar. 

 

 

 

 

 

 

Reglementarea timpului –  

durata de expunere a raportului  

ştiinţific va constitui 5-7 minute. 

Discuţii pe marginea referatelor - 2-3 minute. 

 



„Misiunea unei Universităţi   este  
de a ajunge să creeze  ea  însăşi valori, 
insuflând vocaţii şi întreţinând focul  

sacru la generaţiile  care  i se perindă!” 
(Ştefan Procopiu) 

 

1. „Оценка методов ценового стимулирования в клубе восточных 

боевых единоборств (на примере клуба тхэквондо «Скайлайн»)” – 

autor Luțîc Stanislav– student; coordonator Cuşneriov Alexei; 

2.  „Strategia de marketing în promovarea sportului olimpic” – autor 

Pantea Ion - student, coordonator Volcu Gheorghe; 

3. „Занятия восточными боевыми искусствами как метод 

формирования всесторонне развитой личности” – autor Cușneriov 

Grigorii - student; coordonator Cuşneriov Alexei; 

4. „Calitatea programului educație fizică / psihopedagogie în viziunea 

studenților absolvenți” autor Harabadji Nicolae   - student; coordonator 

Volcu Irina; 

5. „Monitorizarea  pedagogică a studenţilor cu ajutorul programelor 

computerizate (Aplicaţia Word, Aplicaţia Microsoft Excel, Platforme 

Moodle)” – autor Botnarenco Igor - student, coordonatori Dervici Ana; 

Budevici-Puiu Anatolie;  

6.   „Propaganda şi sportul în germania nazistă (pe exemlul Jocurilor 

Olimpice de la Berlin 1936)” – autor Calmîș Ion - student, coordonator 

Savin Alexandru. 

7. „Principiile, funcțiile și responsabilitățile profesorului de educație fizică 

în școala contemporană” - autor Cricunov Nelea,  coordonator  Budevici-

Puiu Liliana. 

8. „Managementul educațional la nivelul clasei și al profesorului – 

manager”  - autor Rotaru Ludmila, coordonator Budevici-Puiu Liliana. 

9. „Подготовка гандболистов на основе анатомо-физиологических и 

индивидуальных особенностей” - autor Carali Vladimir, coordonator 

Budevici-Puiu Anatolie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


