
Plan operaţional al cercetării ştiinţifice 

Catedra Kinetoterapie 

pentru perioada 2016 -  2017

Nr.
crt.

Obiectiv strategic Proiecte propuse pentru 
îndeplinirea obiectivului 

strategic

Acţiuni organizatorice Reglem entări/ planuri 
tematice

Termen de 
realizare

1. Creşterea capacităţii 
de cercetare prin 
pregătirea
m ultiaspectuală a 
tinerilor specialişti şi 
motivarea acestora 
spre obţinerea unui 
înalt nivel de 
calificare

„Recuperarea deficienţelor 
fizice a elevilor” . 
„Refacerea calităţilor 
motrice la persoanele cu 
decondiţionare fizică prin 
mijloace
kinetoterapeutice” .

1. Elaborarea unui proiect 
de tehnologii didactice 
care va servi pentru 
recuperarea elevilor din 
R.M.
2. Studierea şi analiza 
bibliografiei ce ţine de 
tematica dizabilităţilor.

- elaborarea articolelor în  baza 
studiilor realizate;
- elaborarea rapoartelor 
ştiinţifice şi prezentarea lor în 
cadrul conferinţelor naţionale 
şi internaţionale;
- prezentarea cercetării în 
proiectele de licenţă şi de 
maşter.

2 0 1 6 -2 0 1 7

2. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
cercetare a catedrei

1. Crearea echipelor de 
cercetare pe o tem atică 
comună, alcătuită din 
cercetători avansaţi, 
precum  şi cei începători;
2. Participarea m em brilor 
catedrei la proiecte de 
cercetare ştiinţifică atît în 
cadrul catedrei, 
universităţii, precum şi în

- Antrenarea tuturor 
cadrelor didactice în 
cercetarea ştiinţifică
- Stabilirea grupurilor de 
lucru.

- E laborarea propunerilor de 
proiecte;
- Semnarea acordurilor de 
colaborare interinstituţională;
- Organizarea diferitor 
întruniri cu mese rotunde;

/V

- întocm irea rapoartelor 
ştiinţifice.

2 0 1 6 -2 0 1 7



>

afara acestor unităţi.
3. Asigurarea 

vizibilităţii catedrei
1. Perfecţionarea 
calificării profesionale a 
cadrelor didactice prin 
participarea activă în 
parteneriatul
transfrontalier moldo -  
român;

1. Organizarea şi 
desfăşurarea cercetărilor 
ştiinţifice;
2. Antrenarea
doctoranzilor în echipe de 
cercetare în  domeniul tezei 
de doctor.

-  A probarea planurilor de 
cercetare ştiinţifică;
-  Aprobarea rapoartelor de 
cercetare ştiinţifică 
operaţionale şi finale

2 0 1 6 -2 0 1 7

2. Asigurarea vizibilităţii 
catedrei prin încurajarea 
creşterii numărului de 
publicaţii în ediţiile 
specializate din ţară şi de 
peste hotare.

Şef catedră Agapii E., dr., conf. universitar


