SEMINARUL METODICO-ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
„ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ - VERIGĂ INDISPENSABILĂ ÎN
PREGĂTIREA SPECIALISTULUI CONTEMPORAN”

În conformitate cu circulara Ministerului Educaţiei al Republicii
Moldova nr. 03/14/1067 din 05 11.2015 cu privire la

celebrarea Zilei

Mondiale a Calităţii pe data de 10 noiembrie 2016, la catedra de Atletism s-a
organizat

şi

desfăşurat

seminarul

metodico-ştiinţific

studenţesc

„ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ - VERIGĂ INDISPENSABILĂ ÎN
PREGĂTIREA SPECIALISTULUI CONTEMPORAN”. La seminar s-au prezentat

profesorii catedrei de Atletism (9 persoane) şi studenţii (47 persoane)
facultăţilor de sport, specialitatea

EFS (18 persoane), de pedagogie,

specialitatea EFP (8 persoane) şi de Kinetoterapie, specialitatea kinetoterapie
(20 persoane). Programa seminarului a inclus patru rapoarte cu temele:
„Organizarea activităţii ştiinţifico-metodice a studenţilor în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior-oportunităţi şi respective” (L. Povestca); „Teza de
master – produs ştiinţifico-metodic obligatoriu al studentului ciclului II de
studii (masterandului) (A. Gorașcenco) și „Specificul activităţii de cercetare
ştiinţifică în domeniul kinetoterapiei” (I.Mruţ).
În discursul său, dl L. Povestca a vorbit despre importanța activității de
cercetare realizată de studenți și rolul acresteia în scrierea unei teze de licență
sau master de calitate. D-lui, de asemenea, a trecut în revistă date generale
despre modul de scriere și prezentare a tezelor de an, de licență și de master
spre susținere, standardele ce trebuie respectate, făcând trimitere, în acest
sens, la actele normative elaborate la nivel de Minister și Universitate. A fost
explicat modul de formulare corectă a reperelor conceptuale ale unei opere
științifice (scopul, ipoteza,obiectivele, inovația științifică, valoarea teoretică și
practică, metodele de cercetare aplicate etc.). O atenție deosebita s-a acordat
modului de organizare a cercetărilor științifice, în mod special a
experimentului pedagogic.

Dl A. Gorașcenco s-a axat asupra problemei pregătirii de către studenții
ciclului II de studii (masteranzilor) a tezelor de master, a menționat despre
specificul acestora în raport cu tezele de licență. D-lui a atras o atenție sporită
asupra modului de analiză a surselor bibliografice, responsabilitate pe care o
poartă în caz de plagiat științific.
Dl I. Mruț , în discursul său, a vorbit despre activitatea de cercetare,
specificul

acesteia,

a

studenților

și

masteranzilor

cu

specialitatea

Kinetiterapie.
Ulterior, a fost oganizată o expoziție a instrumentariului ştiinţific,
aplicat în activitatea de cercetare, atât în condiții de laborator, cât și de teren.
Dl L.Povesca a explicat detaliat despre modul de utilizare a fiecărui aparat,
cum acestea funcționează, iar mulți dintre studenți au avut posibilitatea să-și
testeze capacitățile fizice și funcționale.
În final, au avut loc discuții pe marginea celor prezentate, studenţii
menționând despre importanța organizării a asemenea foruri, pentru a putea
progresa în ceea ce privește activitatea de cercetare în cadrul instituțiilor de
învățământ superior.
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