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RAPORT
de autoevaluare internă a calităţii
în cadrul catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor

Nr.
1

Indicatori şi criterii de evaluare internă a calităţii în cadrul catedrei
I.
CURRICULUMUL PE DISCIPLINE
În cadrul catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor a fost elaborate şi aprobate următoare
Curricule disciplinare, care conţin – conceptul, obiectivele generale, administrarea
disciplinei, obiectivele de referinţă, conţinuturi, strategii didactice, sugestii de
organizare a activităţii individuale, metode şi instrumente de evaluare:

Responsabili

Mocrousov Elena,
şeful catedrei
Profesorii pe discipline

Ciclul I
 Jocuri sportive (curs de bază)
 Jocuri dinamice
 Baschet (curs de bază)
 Volei (curs de bază)
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 Tenis de masă, tenis de câmp, badminton (curs de bază)
 Fotbal (curs de bază)
 Jocuri dinamice/tenis de masă (curs de bază)
 Handbal/Rugby (curs de bază)
 PMS (fotbal, tenis de masă, şah, joc de dame, rugby, handbal, badminton)
 BTPSA-I
 BTPSA-II
 MITPSA-I
 MITPSA-II
 OAATMC
 APTŞRSA
 ASRSA-I
 ASRSA-II
 AMBPPSA
 Practica de antrenoriat
 Practica sportiv-managerială
 Jocuri dinamice (cantonament)
 Fotbal (cantonament)
 Handbal (cantonament)
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Ciclul II

Mocrousov Elena,
şeful catedrei

 Practica de antrenoriat, masterat
 Teoria competiţiilor (TC)

Profesorii cu cursurile
din masterat

 Teoria pregătirii fizice tehnico-tactice în proba sportivă aleasă (TPTT PSA)
 Teoria pregătirii fizice în proba sportivă aleasă (TPFPSA)
 Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv (PDAS)
2

În cadrul catedrei conform indicatorilor de calitate a fost elaborat şi aprobat:
Graficul de ghidare a lucrului individual a studenţilor de către profesorii catedrei
Teoria şi Metodica Jocurilor
Totodată există:
1. Registrul de evidenţă a consultaţiilor şi a lucrului individual al studenţilor
(nomenclatorul 06-21).
2. Registru de evidenţă al activităţii educative cu studenţi.
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În cadrul catedrei TMJ sunt elaborate fişele disciplinelor la fiecare disciplina aparte.

1

2

Echipa de asigurare a calităţii
studiilor

Mocrousov Elena,
şeful catedrei
Bragarenco Nicolae

II. PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE
Biletele şi testele pentru anul de studii 2015-2016 (sesiunilor de iarnă şi de vară),
conform Regulamentului nou, sunt aprobate în cadrul catedrei, care verifică formarea
competenţelor la nivel de cunoaştere, integrare şi aplicare (pr. verbal nr. 9 din
24.03.2016).

Mocrousov Elena,
şeful catedrei

Cadrele didactice a catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor sunt pregătite special în
domeniul predării la nivel universitar şi practică seminare-metodice pentru discutarea

Mocrousov Elena,
şeful catedrei
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metodologiei predării. În acest context a fost elaborat următorul document – „Date cu
privire la domeniul de Formare Iniţială şi Continuă a personalului didactic
Catedra Teoria şi Metodica Jocurilor”.
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După punctele sus menţionate se efectuează analiza calităţii de predare-învăţare- Echipa de asigurare a calităţii
evaluare şi rezultatele instruirii (procese-verbale a Echipei de Asigurare Calităţii
studiilor
Studiilor în cadrul catedrei).
III. EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE
Regulament privind evaluarea curentă şi finală a Ministerului de Educaţie din RM şi
Regulamentul USEFS privind evaluarea cunoştinţelor studenţilor să păstrează la
nomenclatorul a catedrei TMJ.
Testele utilizate pentru subiecte, care verifică formarea competenţelor la nivel de
cunoaştere, integrare şi aplicare să analizează şi să aprobă în cadrul catedrei (proceseverbale a catedrei). Testele corespund cerinţelor – subiectele sunt formulate explicit,
clar, concis şi precis.
Tematica tezelor de licenţă şi de master pentru anul următor de studii să aprobă în
cadrul catedrei la şedinţa finală a anului de studii. Conform Regulamentul, în fiecare
anul de studii, să desfăşoară Conferinţa Ştiinţifică Studenţească (susţinerea prealabilă a
tezelor de licenţă şi de master) în cadrul catedrei.
La catedra există: Registru evidenţei tezelor de licenţă (Zi şi FFR) şi Registru evidenţei
tezelor de master (nomenclatorul catedrei 06-13).

Mocrousov Elena,
şeful catedrei

Mocrousov Elena,
şeful catedrei

IV. PERSONAL PROFESORAL DIDACTIC, CARE ASIGURĂ REALIZAREA PROGRAMULUI
Statele de funcţie ale catedrei TMJ, care conţin:
Mocrousov Elena,
- numele, prenumele a cadrului didactic
şeful catedrei
- unitatea didactică
- funcţia
- norma didactică
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Lista personalului profesoral-didactic a catedrei TMJ cu indicarea:
- numele, prenumele profesorului
- data naşterii
- gradul ştiinţific
- funcţia la catedră
- studiile de bază (ciclul I, ciclul II, ciclul III)
- unitatea didactică la catedra
- norma didactica la catedra
- Planurile individuale de lucru a membrilor catedrei aprobate la prima şedinţa a
fiecărui anului de studii.
- Dările de seama pe prima şi a doua jumătatea a anului de studii, care includ:
 activitatea instructivă
 lucrul organizaţional –metodic
 cercetări ştiinţifice
 lucrările ştiinţifice, publicate în decursul anului
 activitatea sportivă
- Normative cadru a cadrului didactic pentru calcularea volumului activităţilor
ştiinţifico-metodice, de cercetare şi transfer tehnologic.

Mocrousov Elena, şeful
catedrei

Mocrousov Elena,
şeful catedrei
Cadrele didactice a catedrei
TMJ

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A FORMĂRII PROFESIONALE
În cadrul catedrei TMJ a fost elaborat Plan de dezvoltare strategică a catedrei Teoria
1
Mocrousov Elena,
şi Metodica Jocurilor pentru perioada 2015-2020, care conţine: educaţie, sport,
şeful laboratorului ştiinţific
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea subdiviziunii structural de referinţă, relaţii de Stepanov Vasile – şef adjunct
colaborare naţionale şi internaţionale, imaginea catedrei.
Pe baza acestui plan a fost elaborat Plan operaţional strategic al catedrei Teoria şi
Metodica Jocurilor pentru perioada 2015-2020.
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În cadrul catedrei activează Laboratorul de cercetări ştiinţifice a catedrei în următoarea
componenţa:
- Mocrousov Elena – şeful laboratorului
- Stepanov Vasile – şef adjunct

Mocrousov Elena,
şeful laboratorului ştiinţific
Stepanov Vasile, şef adjunct

Colaboratorii Laboratorului ştiinţific:
-

1

2

Rotaru Andrei
Tăbîrţa Vasile
Conohova Tatiana
Sîrghi Serghei
Verejan Ruslan
Bragarenco Nicolae

VI. POLITICA ASIGURĂRII CALITĂŢII
În cadrul catedrei TMJ activează Echipa de Asigurarea Calităţii a Studiilor în cadrul
catedrei în următoarea componenţa:
Mocrousov Elena – preşedinte
Tăbîrţa Vasile – secretar
Verejan Ruslan – membru (proces-verbal nr. 7 din 19.12.2014).
Totodată, pentru asigurarea calităţii în cadrul catedrei TMJ activează următoarele
comisii:
Pentru activitatea didactică
Mocrousov Elena – preşedinte
Conohova Tatiana – membru
De educaţie şi etică
Mocrousov Elena – preşedinte
Tăbîrţa Vasile – membru
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Mocrousov Elena,
şeful catedrei

Mocrousov Elena,
şeful catedrei
Tăbîrţa Vasile, secretar al
echipei de asigurarea
a calităţii studiilor

3

Pentru asigurarea calităţii studiilor în cadrul catedrei există următoarele informaţii şi Echipa de asigurare a calităţii
rapoarte:
studiilor
 Procese-verbale al şedinţei Echipei de asigurării a calităţii studiilor în cadrul
catedrei TMJ
 Rapoarte cu privire la activitatea Echipei de asigurarea calităţii studiilor
 Lista personalului profesoral-didactic a catedrei TMJ pentru fiecare anul de
studii
 Planul de activitatea a Echipei de asigurarea calităţii studiilor
 Planul şi Raport privind acţiunii dedicate „Zilei Mondiale a Calităţii”
 Raport cu privire la Asigurarea standardelor de calitate în elaborarea tezelor
de licenţă şi de master a studenţilor catedrei TMJ
 Raport cu privire la programa de selectare, monitorizare şi promovare a
sportivilor la USEFS
 Informaţia despre calitatea CPD, despre corespunderea specială a etapelor de
învăţare şi stilul profilului, programei de învăţare
 Informaţii despre mărirea calificărilor în ultimii 5 ani
 Linia publicaţiilor în ediţiile naţionale şi internaţionale, implementarea
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în procesul instructiv. Numărul profesorilor
fără publicaţii.
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