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                                                                           E D U C A Ţ I E

1. Perfecţionarea
planurilor de

studii pe
disciplinele
profesate la

catedra Teoria
şi Metodica
Jocurilor.

Concepţia dezvoltării strategice a învăţământului
educativ în domeniul jocurilor sportive la etapa
actuală presupune conexiunea pregătirii teoretice cu
pregătirea practico-metodică a viitorilor specialişti
din domeniul culturii fizice şi sportului.
Măsurile strategice de realizare a procesului educativ
prevede un şir de principii de bază.

a) Direcţionarea şi realizarea modelului teoretic şi
practico-metodic al disciplinei „Bazele Teoriei şi
Metodicii Ramurii sportive alese”.
· Revizuirea planurilor de studii la spiecialitatea

Educaţie fizică şi Sport.
· Plasarea modulelor disciplinei în vederea

respectării continuităţii pregătirii profesionale a
studenţilor.

· Reexaminarea repartizării orelor din planurile de
studii la diverse specialităţi de pregătire
profesională a viitorilor specialişti.

· Realizarea conexiunii unor discipline de studii în
vederea întergrării procesului de pregătire
teoretico-practică a studenţilor.

· Revezuirea planurilor de studii  la specialităţile
PPS în vederea replanificării orelor de jocuri
sportive.

b) Perfectarea programelor curriculare la disciplinele
   profesate la catedră în lumina învăţământului

mai - septembrie
2015

2015-2016

februarie -
septembrie

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei,
dr., lect. univ.
Rotaru A.,
dr., conf. univ.
Stepanov V.,
dr., lect. sup.
Tăbîrţa V.,
dr., lect. sup.
Sîrghi S., lect. sup.

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr.,



2. Formarea
viitorilor

specialişti de
educaţie fizică

în lumina
perfectării
practicilor

instructive la
specialitatea

„Educaţie fizică
şi Sport”.

formativ-informativ.

c) Implementarea tehnologiilor didactice moderne în
 procesul orientării profesionale a viitorilor

   specialişti în domeniul jocurilor sportive.

a) Revizuirea formelor practicelor organizate pentru
    specialitatea „Educaţia fizică şi Sport” (ciclul I şi
    II de studii).

b) Elaborarea conţinuturilor programelor curriculare
     privind organizarea şi desfăşurarea practicilor în
     procesul însuşirii disciplinelor predate la catedra
    Teoria şi Metodica Jocurilor.

c) Implementarea procesului de orientare
    profesională a studenţilor prin contextul
   conţinuturilor disciplinelor de jocuri sportive.

d) Îmbinarea formelor de examinare şi evaluare
    complexa în cadrul sesiunilor.

e) Implementarea practicii instructive la disciplinele
    practice de jocuri sportive în vederea formării
   deprinderilor organizatorico-pedagogice în cadrul
  desfăşurării  activităţilor sportive extracurriculare.

2015

2015-2016

2016-2020

2015-2017

2015-2017

2016-2018

2015-2020

lect. univ.
Tăbîrţa V., dr., lect.
sup.
(secretarul Echipei de
Calitatea Studiilor în
cadrul catedrei)
Bragarenco N., lect.
univ.
Sîrghi S., lect. sup.

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei,
dr., lect. univ.
Profesorii pe
discipline

S P O R T
1. Propagarea

jocurilor
sportive în

rândul
absolvenţilor

liceelor de
profil şi

neprofil în
vederea

selectării şi
admiterii la

studii în cadrul

a) Evidenţierea liceelor cu profil general şi special
    unde se practică jocuri sportive şi elaborarea
    mecanismelor de colaborare reciprocă.

b) Desfăşurarea competiţiilor între echipele USEFS
     şi şcolile menţionate pentru selectarea
candidaţilor
     pentru înmatriculare în rândurile studenţilor.

c) Familiarizarea viitorilor abiturienţi cu capacităţile,
    competenţele lucrătorilor catedrei în domeniul
    jocurilor sportive.

2015-2020 Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Maximciuc D.,
Preşedintele Clubului
Sportiv,
Profesorii pe discipline



Universităţii de
Educaţie Fizică

şi Sport.

2.Participarea
studenţilor
sportivi în

concursul de
selectare şi
completare

exponenţilor
echipelor în

loturile
naţionale la

jocurile
sportive

practicate în
cadrul catedrei.

3.Perfecţionare
a sistemului

competiţional
universitar şi

intrauniversitar

a)  Elaborarea programelor de pregătire pentru
echipele USEFS (programelor curriculare pe
probe de jocuri sportive, aplicarea şi organizarea
cursurilor de PMS (Perfecţionarea Măiestriei
Sportive)la jocuri sportive.

 b) Atragerea antrenorilor loturilor naţionale pe
probele de jocuri sportive ale catedrei în vederea
asistenţei metodice privind organizarea procesului
de antrenament la PMS.

c) Participarea selecţionatelor ai catedrei în
Campionatele Republicane, turnee naţionale şi
internaţionale în vederea sporirii măiestriei
sportivilor şi promovarea lor în loturile
reprezentative ale ţării.

a) Implicarea colaboratorilor catedrei şi a
studenţilor specializaţi în organizarea şi
desfăşurarea competiţiilor interne şi externe la
jocuri sportive şi formarea relaţiilor de
colaborare reciprocă cu Federaţia sportului
universitar al RM, clubul sportiv, antrenorii şi
profesorii catedrei.

b) Formarea relaţiilor de colaborare reciprocă cu
Federaţia Sportului Universitar al RM, Clubul
Sportiv, antrenorii, profesorii catedrei şi
studenţii specializa şi la jocurile sportive.

c) Elaborarea programelor şi planurilor tematice în
colaborare cu cluburile  şi Asociaţiile sportive
privind pregătirea sportivilor de performanţă pe
probele de jocuri sportive incluse în calendarele
competiţionale.

2015-2020

       2015-2020

2015-2020

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Profesorii pe discipline
Tăbîrţa V.,
dr., lect. sup.
(secretarul Echipei de
Calitatea Studiilor în
cadrul catedrei)

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Profesorii pe discipline
Tăbîrţa V.,
dr., lect. sup.
(secretarul Echipei de
Calitatea Studiilor în
cadrul catedrei)

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Profesorii care
practică PMS



4. Fondarea
şcolii arbitrilor
pe probele de

jocuri sportive
ale catedrei.

a) Depistarea potenţialilor arbitri din grupele de
specializare a catedrei Teoria şi Metodica
Jocurilor.

b) Elaborarea curricumului şi planului de lucru
pentru pregătirea şi perfecţionarea măiestriei
arbitrajului în proba de sport aleasă.

c) Elaborarea planului de colaborare cu Asociaţiile
sportive de profil pentru promovarea studenţilor
în practicarea arbitrajului pe probe de jocuri
sportive.

2015-2020 Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Profesorii care
practică PMS
Profesorii pe discipline

C E R C E T A R E A Ş T I I N Ţ I F I C Ă
1. Perfecţionarea

continuă a
activităţii pe
cercetare a

cadrelor
didactice,

masteranzilor,
studenţilor şi

doctoranzilor în
cadrul

laboratorului
ştiinţifice a

catedrei TMJ.

2. Elaborarea
analelor privind

publicarea
articolelor şi

comunicărilor
ştiinţifice a

colaboratorilor
cadrelor ştiinţifici
a catedrei Teoria

şi Metodica
Jocurilor la
conferinţele
naţionale şi

internaţionale.

a) Organizarea şi crearea condiţiilor pentru desfăşurarea
cercetărilor aplicative pe direcţiile ştiinţifice
prioritare, de participare în lucrul ştiinţific a
membrilor catedrei, studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor.

b) Perfecţionarea mecanismelor de motivare a subiecţilor
procesului de instruire (studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi membrilor catedrei) ce stimulează
participarea lor în desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice.

a) Ameliorarea activităţii colaboratorilor privind
publicarea propriilor rezultate ale activităţii ştiinţifice
în reviste, culegeri de materiale a conferinţelor şi
congreselor naţionale şi internaţionale în varianta de
monografie.

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Membrii laboratorului
ştiinţific a catedrei TMJ

Profesorii catedrei
Doctoranzii
Masteranzii
Studenţii

Mocrousov-Cuciuc
E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Membrii a catedrei
TMJ
Stepanov V.,
dr., lect. sup.



3. Participarea în
Proiectele

naţionale şi
internaţionale,
planificate în

cadrul
laboratorului

ştiinţific al
catedrei.

a) Eficientizarea colaborării internaţionale şi participarea
membrilor laboratorului ştiinţific al catedrei în
programele de cercetare ştiinţifică internaţionale.

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Stepanov V.,
dr., lect. sup.

4. Consultarea
ştiinţifică a
echipelor

universitare,
loturilor

naţionale şi
cluburilor în

vederea
implementării
rezultatelor
cercetărilor

obţinute în cadrul
laboratorului

ştiinţific al
catedrei.

a) Procurarea utilajului şi inventarului specific
desfăşurării investigaţiilor ştiinţifice ale laboratorului
ştiinţific.

b) Îmbunătăţirea calităţii susţinerii tezelor de doctor,
masterat şi licenţă în cadrul laboratorului ştiinţific al
catedrei.

c) Publicarea monografiilor şi materialelor metodice şi
asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de
reflectare în monografii, manuale, cursuri a rezultatelor
ştiinţifice obţinute în cadrul laboratorului ştiinţific a
catedrei TMJ.

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Mocrousov-Cuciuc
E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Departamentul pentru
activitate logistică

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Membrii laboratorului
ştiinţific a catedrei TMJ

D E Z V O L T A R E A S U B D I V I Z I U N I I S T R U C T U R A L D E R E F E R I N Ţ Ă
1. Reamenajarea

terenului de
fotbal din faţa
Blocului II de

studii.
Modernizarea
terenului de

fotbal din faţa
Blocului II de

studii.

2. Reutilarea
terenurilor de
volei din sala

polivalentă cu
utilaj adecvat

montării.
Renovarea

terenului de volei
din sala

polivalentă.

a) Acoperirea spaţiului respectiv cu gazon sintetic
b)  Îngrădirea terenului de fotbal.
c)  Dotarea terenului cu instalaţia de iluminat nocturn
d)  Extinderea reţelei de acoperire video a terenului de

fotbal
e)  Asigurarea cu vestiare, tribune pentru spectatori
f)  Dotarea terenului cu porţi de mini-fotbal mobile

a) Dozarea terenului  de volei cu stâlpi cu dispozitiv
culisanţ de reglare a înălţimii fileului.

b) Asigurarea terenului de volei cu platformă mobilă
pentru arbitri.

2015-2020 Administraţia a USEFS
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr.,
lect. univ.

Administraţia a USEFS
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr.,
lect. univ.



3. Asigurarea
cadrelor didactice

ale catedrei cu
echipament

sportiv (trening
sportiv) pentru
desfăşurarea

procesului
instructiv-
educativ.

4. Aprovizionarea
cu inventar şi
utilaj sportiv

calitativ pentru
asigurarea
procesului
didactic la
disciplinele
profesate în

 cadrul catedrei
Teoria şi Metodica

Jocurilor.

5. Confecţionarea
materialului

didactic auxiliar
în asigurarea cu

tehnologii
informaţionale

pentru
amenajarea
cabinetului
metodic al

catedrei Teoria şi
Metodica
Jocurilor.

a) Aprovizionarea cadrelor didactice cu echipament
sportiv-trening sportiv, geţi sportive, jachete de ploaie
pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

a) Asigurarea cu inventar şi accesorii sportive (table
magnetice, pompe, fluiere, plase pentru mingi,
cronometre etc.).

a) Aprovizionarea cabinetului metodic a catedrei cu
mobilier corespunzător (dulapuri, biblioteci cu rafturi).

b)  Dotarea cu echipament informaţional tehnologic a
cabinetului metodic a catedrei (xerox, televizor plasma,
scanner, dectofon, telefon, fax, conexiune internet).

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Administraţia a USEFS
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.

Administraţia a USEFS
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.

Administraţia a USEFS
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr.,
lect. univ.

R E L A Ţ I I    D E    C O L A B O R A R E   N A Ţ I O N A L E   Ş I   I N T E R N A Ţ I O N A L E
1. Extinderea
relaţiilor de

colaborare şi
cooperare cu
catedrele de

specialitate din
R M

a) Organizarea conferinţelor ştiinţifice şi seminarelor
metodice cu participarea specialiştilor catedrelor de
educaţiei fizică din Republica Moldova

b) Desfăşurarea competiţiilor şi concursurilor mixte cu
catedrele de specialitate din Republica Moldova

2015-2020
Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr.,
lect. univ.
Tăbîrţa V.,
dr., lect. sup.
Membrii laboratorului
ştiinţific



2. Organizarea
activităţilor cu

schimb de
experienţă între
catedra Teoria şi

Metodica
Jocurilor cu

Federaţiile de
specialitate şi

Comitetul
Naţional Olimpic
şi Sportiv al RM.

3. Eficientizarea
activităţii catedrei
Teoria şi Metodica

Jocurilor cu
cluburile sportive,

liceele cu profil
sportiv şi şcolile

sportive.

4. Stabilirea
legăturilor de
colaborare cu

catedre similare
din alte ţări în

vederea creşterii
nivelului

profesional prin
participare la

stagii de formare.

5.Aprofundarea
relaţiilor în

vederea
colaborării în

domeniul
cercetărilor în
jocuri sportive

predate la catedra
Teoria şi Metodica

Jocurilor.

a) Implementarea diferitelor programe în pregătirea
sportivilor de performanţă în colaborare cu Federaţiile de
profil şi Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al RM

b) Implicarea tinerilor specialişti a catedrei Teoria şi
Metodica Jocurilor în procesul de organizare a
activităţilor în cadrul Federaţiilor sportive şi Comitetului
Naţional Olimpic şi Sportiv al RM

a) Implicarea  studenţilor la practica  de antrenorat
managerială în cluburile sportive, licee de profil şi
şcoli sportive.

b) Implementarea de noi programe, metode pentru
bunătăţirea procesului de pregătire a sportivilor de
instituţiile date.

a) Organizarea şi participarea la diferite stagiuni,
seminare cu încadrare catedrelor de profil din alte ţări.

b) Desfăşurarea diferitor competiţii, concursuri mixte cu
catedrele similare din alte ţări.

a) Organizarea conferinţelor ştiinţifice mixte cu
participarea studenţilor de la diferite catedre de
specialitate din Republica Moldova şi din străinătate.

b) Participarea la diferite proiecte ştiinţifice în colaborare
cu catedrele similare din Republica Moldova şi  din
străinătate.

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ
Antrenori echipelor a
USEFS
Clubul Sportiv a USEFS

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Clubul Sportiv a USEFS

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Membrii laboratorului
ştiinţific a catedrei TMJ

Mocrousov-Cuciuc E.,
şeful catedrei, dr., lect.
univ.
Membrii laboratorului
ştiinţific a catedrei TMJ



I M A G I N E A C A T E D R E I
1.Crearea
SITE-ului

catedrei Teoria
şi Metodica
Jocurilor.

Programarea
activităţii şi

performanţelor
catedrei prin

elaborarea unui
SITE cu
privire.

2.Confecţionare
a emblemei

catedrei Teoria
şi Metodica
Jocurilor pe

baza emblemei
a USEFS.

a) activitatea instructiv-educativă
b) activitatea la cercetare ştiinţifică
c) activitatea sportivă

a) Elaborarea standului  membrilor catedrei Teoria
şi Metodica Jocurilor.

2015-2016

   2015-2018

Mocrousov-Cuciuc
E.,
şeful catedrei, dr.,
 lect. univ.

Mocrousov-Cuciuc
E.,
şeful catedrei, dr.,
lect. univ.
Membrii catedrei
Laborant superior a
catedrei


