Raport
despre activitatea Comisiei de admitere a
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
în anul 2017
Comisia de admitere a U.S.E.F.S. a fost constituită prin ordinul nr. 47 din
20.07.20167 a rectorului dl. V.Manolachi, ce deţine şi funcţia de Preşedinte a
Comisiei de admitere. În componenţa Comisiei au fost incluşi vicepreşedintele,
secretarul responsabil, locţiitorii secretarului responsabil şi

alți membri.

În cadrul Comisiei de admitere a fost stabilit secretariatul cu atribuţii de
asistenţă tehnică a activităţii comisiei, constituit din 11 persoane şi Comisia de
examinare a contestărilor, constituită din 3 persoane.
Comisia de admitere a organizat şi a desfăşurat activitatea în conformitate
cu prevederile Regulamentului - cadru privind organizarea și desfășurarea
admiterii în ciclul I – studii de licență pentru anul universitar 2017-2018 a
Ministerului Educației a Republicii Moldova, ordinul nr.272 din 02.05.2017.
Conform p.20 din Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii
în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, pentru anul
universitar 2017-2018, la şedinţa Senatului USEFS din 25 mai 2017, a fost
aprobată următoarea metodologie a concursului de admitere:
MC = 0,3xMEA +0,5xMPA+0,2x TS
unde:
MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenelor de absolvire (BAC);
MPA – media probelor de aptitudini;
TS- test la specialitate.
În scopul informării orientării profesionale corecte a candidaţilor şi
asigurării transparenţei procesului de admitere şi înmatriculare la U.S.E.F.S. au
fost amenajate panouri speciale cu genericul „Admiterea-2017”, ce au inclus
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informaţii referitoare la procesul respectiv în conformitate cu p.5 al
Regulamentului.
Prin ordinul rectorului U.S.E.F.S.

au fost constituite comisiile de

examinare la specialitate care au asigurat organizarea, desfăşurarea,
supravegherea şi susţinerea probelor la specialitate.
În baza

regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în

instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, a fost determinată
cota-parte la admitere pentru locurile cu finanţare bugetară şi a celor în bază
de contract.
Regulamentul prevedea ca din planul de admitere 90 la sută locuri să fie
rezervate deţinătorilor diplomelor de bacalaureat şi 10 la sută-absolvenţilor de
colegii.
În conformitate cu planul de înmatriculare pentru anul de studii 20172018, U.S.E.F.S. a dispus în total de 514 locuri distribuite pe formele de
finanţare,de învăţămînt şi pe specialităţi (anexe) şi 20 locuri pentru candidaţii
din România, Rusia şi Lituania conform contrtactelor de colaborare.
Pentru Admiterea 2017 în cadrul USEFS au fost deschie 2 specialități
noi cu instruire în bază de contract:
1.Organizarea și dirijarea sportului;
2.Servicii hoteliere, turism și agremen.
Cele 20 locuri, preconizate pentru candidaţii din România, Rusia şi
Ucraina, la sfărsitul turului II al activităţii comisiei de admitere,

conform

p.36 din regulamentul actual şi în dependenţă de numărul de solicitări a
candidaţilor la studii pe specialităţi, au fost repartizate astfel:
- Educaţie fizică - 2;
- Antrenament sportiv – 3;
- Fitness și programe de receare – 1;
- Kinetoterapie și terapie ocupațională – 8;
- Securitate civilă și publică – 3;
- Servicii de sucuritate a personalității - 3.
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Termenii de desfăşurare a concursului de admitere, conform ordinului
Ministerului Educaţiei nr.250 din 01 aprilie 2016, și a deciziei comisiei de
admitere, au fost următorii:
- depunerea cererilor de participare la concursul de admitere:
24 iulie – 31 iulie 2017;
- desfăşurarea probelor de aptitudini:

1-2 august 2017;

- anunţarea rezultatelor intermediare:

7 august 2017;

- depunerea documentelor în original:

7-8 august 2017;

- anunţarea rezultatelor finale :

9 august 2017

La 31.07.2017 a fost organizată şedinţa tuturor candidaţilor în cadrul
căreia s-a efectuat instructajul referitor la modalităţile de susţinere a probelor
de aptitudini (locul desfăşurării, timpul, cerinţele etc.).
La 01.08.2017 pentru toţi candidaţii la concursul de admitere a fost
organizată susţinerea probelor de aptitudini obligatorii, iar la 02.08 2017 –
testul la specialitate, proba aleasă.
Cerinţele pentru susţinerea probelor de admitere au fost elucidate în
programa ce a inclus două compartimente: pregătire fizică generală şi test la
specialitate (atletism înot, volei, baschet, fotbal, handbal, rugby, lupte sambo,
judo, lupta liberă, greco-romană, gimnastica artistică sportivă, gimnastica
ritmică sportivă).
Susţinerea probelor de aptitudini s-a desfăşurat organizat, rezultatele la
probele sportive fiind parte componentă a mediei ponderată de concurs.
Analiza rezultatelor probelor de aptitudini denotă că nivelul pregătirii
fizice generale a tuturor candidaţilor este satisfăcător.Însă ţinînd cont de
specificul instituţiei, se înregistrează o scădere a nivelului pregătirii tuturor
candidaţilor pentru specializarea respectivă-educaţie fizică şi sport.
În baza rezultatelor obținute la pregătirea fizică generală, atît dezvoltarea
calităţilor de viteză (100 m.), cît şi a celor de rezistenţă (1000 m), sunt la un
nivel scăzut, ceea ce s-a reflectat şi asupra pregătirii tehnice. Din numărul
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total de candidaţi înscriţi la concursul de admitere la USEFS, aproximativ
36,8,% candidaţi au obţinut note insuficiente, fapt ce a influenţat foarte mult
asupra notei generale la specialitate.
Puţin mai bine au fost îndeplinite exerciţiile la proba sportivă aleasă
(testul la specialitate) la specialităţile „Antrenament sportiv” „Educaţie
fizică”, deoarece fiecare candidat a avut posibilitatea să demonstreze
aptitudinile sportive personale.Aceiaşi situaţie a fost şi la specialităţile de la
facultatea de Protecţie, Pază şi Securitate, unde candidaţii au susţinut testulcomplex: psihologie, istorie şi educaţie civică.
Cazuri de contestare ale rezultatelor nu au avut loc. In unele
cazuri,contestările orale purtau caracter de consultare, deoarece unii dintre
candidaţi nu au semnat corect punctele (notele obţinute).
Concursul

de

admitere

desfăşurat

s-a

conform

prevederilor

Regulamentului.
Rezultatele concursului de admitere au fost aprobate de către Comisia de
admitere.
În listele nominale,candidaţii au fost înscrişi în ordinea descrescătoare a
mediei de concurs.
În rezultatul concursului de admitere a fost întocmit procesul verbal nr.3,
ce a inclus listele candidaţilor admişi la locurile finanţate de la buget.
În perioada 10 – 29 august a continuat depunerea cererilor de participare
la concursul de admitere, turul II și III, deoarece la unele specialităţi au mai
ramas locuri vacante, studii cu taxă. În perioada respectivă au fost depuse 653
cereri la ciclul I de studii (tabelul 1)
Conform regulamentului şi planului de admitere în USEFS pentru anul
de studii 2017-2018, au fost inmatriculaţi la studii în bază de buget şi prin
contract 534 candidaţi.
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Tabelul 1
Cereri depuse
Nr.crt.

Codul

Specialitatea
Zi

Frecvenţă

Total

redusă

1.

0114.13 Dans

28

2.

0114.16 Educație fizică

49

27

76

3.

1000.1

Antrenament sportiv

84

33

117

4.

1000.2

Organizarea și dirijarea sportului

15

5.

1000.3

Fitness și programe de recreare

82

6.

1001.1

107

107

7.

1013.1

17

17

8.

1032.1

Kinetoterapie și terapie
ocupațională
Servicii hoteliere,, turism și
agrement
Securitate civilă şi publică

9.

1032.2

Servicii de securitate a proprietăţii

50

50

10.

1032.3

Servicii antiincendii

34

34

61

527

Total

28

15
31

35

126

113

96

653

.
Un interes major și constatnt a candidaţilor la studii continuie să fie faţă
de specialitatea „Kinetoterapie și terapie ocupațională”.Aceasta se datorează
creşterii prestigiului

specialităţii în cadrul universităţii, și a acţiunilor

întreprinse de către decanatul și catedra de specialiotate în scopul
popularizării specialităţilor promovate de U.S.E.F.S.
În rezultatul analizei activităţii Comisiei de admitere se propune:
- dupa posibilitate, de revazut procedura de depunere a documentelor,
originale sau copiile, pînă la 3 instituţii superioare, deoarece dupa anunțarea
rezultatelor preventive, candidații argumenteaza taraganarea prezentarii
documentelor în original din cauza concursului la România;
- a revedea numărul de locuri prin contract, mai mult la invaţămîntul cu
frecvență, cît şi la cel cu frecvenţă redusă, în dependență de cererile
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abiturienților, deoarece limitarea locurilor disponibile pentreu fiecare
specialitate impune abiturienţii să-şi aleaga alta specialitate;
- a stabili perioada de admitere, începînd cu 01 august (daca este
posibil).

Preşedintele Comisiei de admitere

V.Manolachi

Secretar responsabil

G.Egorov
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