
Pentru anul universitar 2021-2022 activitatea Catedrei de Gimnastică 

v-a fi susţinută de următoarele comisii de lucru: 

 

1.COMISIA PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII (COMISIA DE 

CALITATE) A CATEDREI DE GIMNASTICĂ. 

Preşedinte:   -  Moga C., dr., conf.univ. 

         Membrii:   -   Grimalschi T,. dr., prof.univ. 

                            Craijdan O., dr., conf.univ. 

Scopul comisiei : - administrarea şi planificarea măsurilor de evaluare a 

activităţii academice. 

Obiectivele: 

- evaluarea activităţii didactice; 

- evaluarea activităţii ştiinţifice; 

- evaluarea activităţii metodice a corpului profesoral al Catedrei. 

 

2. COMISIA PENTRU ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE 

INTERNĂ:  

Preşedinte:   -  Buftea V., dr. hab., prof.univ. 

Membrii:   -   Tomşa N., dr., conf.univ. 

             -  Prodan D.,  asistent. 

Scopul comisiei : - administrarea şi aprecierea calităţii serviciilor pedagogice. 

Obiectivele: 

- aprecierea atitudinii şi cursivităţii desfăşurării procesului instructiv-

educativ şi de antrenament; 

- aprecierea abordării interdisciplinare şi multiaspectuale ale subiectelor de 

studiu; 

- aprecierea şi promovarea metodologiilor interactive şi a tehnologiilor 

moderne în cadrul procesului de instruire. 



3.COMISIA DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI EDUCAŢIE. 

            Preşedinte:  -  Rîşneac E., dr., lector universitar. 

Membrii:   -   Cerescu Gh.I., asistent. 

                 -   Boiachin A.C., asistent. 

Scopul comisiei : - administrarea, planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de 

stabilire a conduitei profesionale şi a atitudinii pedagogice subordonate 

indicatorilor de excelenţă a eticii profesionale şi educative. 

Obiectivele: 

- identificarea şi scoaterea în evidenţă a particularităţilor specifice ce ţin de 

profesiograma pedagogului contemporan şi a specialistului în educaţie fizică şi 

sport în special; 

- promovarea ideilor de cultivare a atitudinii etico-profesinale şi educative 

înalte în corespundere cu cerinţele Cărţii Universitare, Codului Educaţiei şi a 

Regulamentelor şi Statutului Şcolii Superioare. 

 

4.COMISIA PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. 

    Preşedinte:  -  Jurat V., dr., prof.univ. 

Membrii:   -   Aftimiciuc O.E., dr.hab., prof.univ. 

                            -  Potop V., dr.hab., prof.univ. 

Scopul comisiei : - administrarea, proiectarea şi monitorizarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică a corpului profesoral-didactic al Catedrei, cu cercetătorii tineri 

din rândurile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor – afiliaţi Catedrei şi 

Laboratorului Ştiinţific al Catedrei de Gimnastică: 

Obiectivele: 

- determinarea direcţiilor prioritare de cercetare; 

- elaborarea planurilor de cercetare de lungă şi scurtă durată; 



- evidenţa investigaţiilor experimentale de cercetare; 

- asigurarea suportului ştiinţifico-metodologic cu materiale didactice la 

disciplinele catedrei; 

- organizarea şi desfăşurarea forumurilor ştiinţifice interne şi externe; 

- evaluarea calităţii elaborărilor textuale, articolelor, tezelor, etc. 

 Activitatea sindicatelor Catedrei de Gimnastică v-a fi monitorizată de liderul 

sindical                                                                             Rîșneac E. dr., lect. univ. 

 Starea tehnico-materială în birourile Catedrei, Laboratorului Ştiinţific şi 

Sălile de Sport v-a fi asigurată de:  

                                       Cerescu Gh., asistent, Jurat V., dr., prof.univ. – sala 205; 

Buftea V., dr.hab., prof.univ., Grimalschi T., dr., prof.univ. – bir. 320  

Rîşneac E., dr., lect.univ. – sala 201. 

 Responsabil de activităţile sportive organizate la catedră, facultate, în cadrul 

USEFS şi în afara USEFS se desemnează: 

Craijdan O., dr., conf.univ. 

 Postarea informaţiilor electronice pe pagina WEB a Catedrei de Gimnastică, 

v-a fi îndeplinită de: 

Prodan D., asistent. 

 Totalizarea rezultatelor sesiunii (note, reuşită) v-a fi monitorizată şi efectuată 

de: 

 Tomşa N., dr., conf.univ. 

 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor (angajare în câmpul 

muncii, târgul profesiilor, ziua uşilor deschise, etc.), v-a fi îndeplinită de: 

Poleacova V., asistent. 

 

 


