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1.

MISIUNI ŞI OBIECTIVE

Misiunea echipei de asigurare a calităţii catedrei MCF este de a îmbunătăţi calitatea procesului instructiveducativ şi a pregătirii profesionale a cadrelor didactice ale catedrei MCF, promovarea cercetării ştiinţifice şi
formarea abilităţilor manageriale la studenţii şi masteranzii USEFS,
Obiectivele activităţii catedrei MCF în domeniul asigurării calităţii procesului educaţional pentru perioada de
raport sunt următoarele:
1.

Obiectiv strategic:

•

Excelenţa academică prin creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea continuă a activităţii catedrei.

2.

Obiective operaţionale:

•

Definirea responsabilităţilor, procedurilor de evaluare a calităţii, a documentelor şi a fluxului

informaţional
•

Definirea indicatorilor relevanţi şi a metodelor de evaluare internă a calităţii privind activitatea

didactică, activitatea de cercetare, cooperarea interdisciplinară.
•

Pregătirea cadrului documentar şi de comunicare necesar evaluării externe (raportul anual de asigurare a

calităţii)
•

Proiectarea Manualului

•

Crearea unei culturi a calităţii prin dezbateri manageri-studenţi-comunitate

•

Elaborarea unui program de asigurare a calităţii

•

asigurarea calităţii procesului de studii, bazată pe predarea orientată a disciplinelor catedrei, în vederea

formării profesionale a cadrelor de calificare superioară pentru domeniul culturii fizice şi sportului;
•

crearea şi menţinerea în cadrul catedrei al unui mediu academic favorabil pentru activitate creativă şi

performantă, bazat pe respect, colaborare şi susţinere reciprocă;
•

elaborarea şi perfecţionarea continuă a curriculum-urilor la disciplinele catedrei;

•

perfectarea şi renovarea sistematică a cursurilor predate, elaborarea prelegerilor în format clasic şi

electronic, selectarea metodelor adecvate de predare a diferitor teme;
•

atragerea insistentă a studenţilor în elaborarea tezelor de licenţă şi de master, acordarea suportului

metodic în conceperea şi perfectarea lor;
•

elaborarea materialelor didactice pentru studenţi;

•

editarea materialelor ştiinţifice în reviste şi culegeri de profil;

•

implicarea activă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

•

perfectarea continuă a testelor de evaluare curentă şi finală;

•

implicarea activă a cadrelor didactice în activitatea de formare continuă a specialiştilor din domeniul

educaţiei fizice şi sportului;
•

dezvoltarea culturii organizaţionale în toate domeniile de activitate ale catedrei;

•

promovarea activă a imaginei catedrei (pag. Web a USEFS, activitate obştească), atragerea elevilor şi

studenţilor la studii de licenţă şi masterat în cadrul USEFS etc.
2. ORGANIZAREA CATEDREI M CF, STRUCTURS ŞI PROGRAM ELE DE DTUDII LA CARE SE
ASIGURĂ EDUCAŢIA
Catedra MCF are o structură bine determinată şi ierarhizată. Toate cadrele didactice şi colaboratorii sunt
implicaţi activ în lucrul diferitor comisii. Şeful catedrei coordonează şi monitorizează procesul de activitate în
strînsă colaborare cu toţi membrii catedrei. Laborantul superior asigură lucrul de secretariat, iar inginerul -

programator - baza tehnico-informaţională şi mediatizarea realizărilor marcante ale catedrei prin intermediul website-ului USEFS. În gestiunea catedrei se află două săli de calculatoare, proiectoare şi alte mijloace tehnice care
asigură procesul didactic.

Fig.1. Organigrama catedrei M C F

•

ASIGURAREA CU CADRE DIDACTICE

În perioada de dare de seamă la Catedra MCF au activat 16 cadre didactico-ştiinţifice, dintre care 8 cadre
didactice titulare şi 9 angajate prin cumul. Dintre ele: 1 - dr., prof. univ.;7 - dr., conf. univ., 3 - dr., 5 - lectori univ.
Personalul auxiliar al catedrei este reprezentat de către un laborant superior.

1.

Budevici-Puiu Anatolie

+

Total

Lector

universitar

Conferenţiar

Doctor

Dr.,.conf.uni

Dr., prof. univ.

Numele, prenumele

univ.

d/o

Dr. hab., prof.

Nr.

Lector universitar

Tab. 1 Cadrele didactico-ştiinţifice ale catedrei M C F

2.

Cuşneriov Alexei

+

3.

Ambrosi Nicolae

+

4.

Timuş Maria

+

5.

Busuioc Valentina

+

6.

Carp Ana

+

7.

Volcu Irina

+

8.

Volcu Gheorghe

+

9.

Franţ Ana

+

10.

Savin Alexandru

+

11.

Budevici-Puiu Liliana

+

12.

Frunză Gabriela

+

13.

Petrov Elena

+

14.

Hămuraru Maria

+

15.

Raţă Elena

16.

Ceban Vasile

+
+

TOTAL

1

7

3

5

%

6%

44%

19%

31%

100%

Norma didactică a profesorilor se repartizează conform Regulamentului Ministerului Educaţiei al RM.
Sarcina didactică a profesorilor ce activează în cadrul catedrei MCF este distribuită astfel: Budevici-Puiu Anatolie 1,25; Cuşneriov Alexei -1,5; Ambrosi Nicolae - 0,5; Timuş Maria - 0,5; Busuioc Valentina - 1,0; Carp Ana - 1,5;
Volcu Irina - 1,5; Volcu Gheorghe - 1,5; Franţ Ana - 1,5; Savin Alexandru - 1,0; Budevici-Puiu Liliana - 0,5; Frunză
Gabriela 0,5; Petrov Elena - 0,5; Hămuraru Maria - 0,5; Raţă Elena - 0,5; Ceban Vasile - 0,25.
Pe parcursul anului de studiu cadrele didactice au elaborat peste 100 de prelegeri în format PowerPoint, au
actualizat testele de evaluare curentă şi finală.
Perfecţionarea profesorilor din cadrul catedrei se desfăşoară prin intermediul seminarelor metodice şi prin
participarea la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. În anul curent la catedră au fost discutate materialele
didactice, elaborate de cadrele didactice, s-au desfăşurat mai multe seminare. Printre ele se enumeră:
Seminare/mese rotunde:
• Sem inar naţional: „Judo pentru persoane cu dizabilităţi vizuale: actualitate şi perspectivă”. 16 februarie
2017. USEFS. Participanţi: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu G., Franţ A.
• Sem inar instructiv - metodic: „Consolidarea parteneriatului absolvent - mediu universitar”. 13
decembrie 2016, USEFS. Participanţi: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu G., Franţ A.
• Sem inar metodic: „PROGRAMUL DE MOBILITA TE A CADEMICĂ ERASMUS+ - PLA TFORMĂ DE
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ" 28.04.2017. USEFS Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I.,
Volcu G., Franţ A., Savin A., Cuşneriov A., Carp A.,
• M asă rotundă: „Europa - istorie şi actualitate”. 5 mai 2017, USEFS (responsabil - Leşcu A, lect.univ.,
Savin Al. Lect.univ.) Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franţ A., Savin A.,
Cuşneriov A.

• Sem inar ştiinţifico-metodic: „Asigurarea metodico-ştiinţifică a selecţiei în jocurile sportive pentru
echipele naţionale ale R M ” Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franţ A., Savin
A., Cuşneriov A.
• Sem inar teoretic-practic: „Kids' Athletics - Atletismul pentru copii” Participanţi: Volcu I., Volcu G.
• Sem inar tem atic informativ: „Substanţe de interes medico-sportiv” Participanţi: Budevici-Puiu
A.,Volcu I., Volcu G., Franţ A.
• Sem inar internaţional: „Abordări didactice în elaborarea cursurilor masive online deschise (MOOC) ”
Participanţi: Volcu I., Volcu G.
Proiecte/granturi de cercetare
Proiecte:
1.

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextul

integrării europene a RM. Membru : Budevici-Puiu L., dr., conf. univ.
2.

„Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii

Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)” Executor: Budevici-Puiu A.,
dr., prof. univ.
Budevici-Puiu Anatolie, membru în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative cu titlul
“Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru
Jocurile Olimpice, Campionatele europene şi mondiale (2015-2018)”
Budevici-Puiu Anatolie , membru în proiectul Monografia „Selecţia în sport”
Budevici-Puiu Liliana Membri în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative cu
titlul “Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextual integrării
europene a Republicii Moldova”
Stagii de cercetare efectuate în străinătate/participări în program e de m obilitate ştiinţifică
1.

F ran ţ A. Programul de mobilitate Erasm us + Teaching Mobility Universitatea Alexandru Ioan Cuza

din Iaşi, România. Erasmus cod:RO IASI02 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 3-7 aprilie 2017.
M em bri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi m anifestărilor ştiinţifice
1.

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

Budevici-Puiu Liliana - vicepreşedinte Comitetul ştiinţific al Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport,
Olimpism, Sănătate”, Chişinău 5-8 octombrie 2016.
Budevici-Puiu Liliana - Membru Colegiului ştiinţific International Scentific session „Phisical education and
sport healthy lifestyle boost factors”, 5 may 2017, Bucharest, Romania.
Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie - Membru comitetului ştiinţific 3rd International Scentific
Conference „Sport. Education. Culture - interdisciplinary appoaches in scientific research”, GALAŢI, 26-27th of
May 2017.
Budevici-Puiu Liliana - preşedintele Comisiei de evaluare externă ANACIP a programului,,Marketing şi
logistică”
Budevici-Puiu Liliana - membru Comisiei de lucru pentru proiectul ştiinţific de elaborare a curriculumului
naţional şi a ghidului pe probe sportive olimpice.
Budevici-Puiu Anatolie - membru Comisiei de lucru pentru proiectul ştiinţific de elaborare a curriculumului
naţional şi a ghidului pe probe sportive olimpice.
Budevici-Puiu Anatolie - membru Comitetul ştiinţific al Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport,
Olimpism, Sănătate”, Chişinău 5-8 octombrie 2016.

Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ naţionale şi internaţionale:
Budevici-Puiu Anatolie , Budevici-Puiu Liliana.
M em bri cu experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţăm ânt naţionale şi
internaţionale
1.

Budevici-Puiu L. Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al USEFS.

2.

Budevici-Puiu L. Membru al Consiliului de Administraţie al USEFS.

3.

Budevici-Puiu L. Membru al Senatului USEFS.

4.

Volcu G. Membrul Consiliului Şcolii Doctorale al USEFS, conform ordinului nr.60 din 03.06.2015.

5.

Volcu G. Membru al Consiliului Facultăţii de Pedagogie.

6.

Volcu I. Membru al Consiliului Facultăţii de Sport.

T.

F ran ţ A. Membru al Consiliului Facultăţii Sport.

8.

Savin A. Membru al Consiliului Facultăţii Sport.

9.

Budevici Puiu L. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil al universităţii.

10.

Budevici-Puiu A., Membru al Senatului USEFS.

11.

Budevici-Puiu A. M em bru al Comitetului Ştiinţific al Revistei „Ştiinţa Culturii Fizice”.

12.

Budevici-Puiu A., Membru al Seminarului Ştiinţific de profil al universităţii.

13.

Budevici-Puiu A., M em brul Consiliului Şcolii Doctorale al USEFS,conform ordinului nr.60 din

03.06.2015.
14.

Budevici-Puiu A. Membru al Consiliului Facultăţii Sport.

15.

Petrov E. Membru al Consiliului Coordonator al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în

Învăţământul Profesional (RM).
16.

Cuşneriov A. Membru al comisiei de asigurare a calităţii USEFS.

3. STRUCTURA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN CADRUL CATEDREI M CF
1 - Budevici-Puiu Anatol - doctor, conf.univ, şef de catedră - preşefintele echipei de calitate
2 - Cuşnereov Alexei - doctor, conf., univ. - vicepreşedintele echipei de calitae
3 - Savin Alexandru - lector univ. - membru al echipei de calitae

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII ÎN CADRUL CATEDREI
Sistemul de asigurare a calităţii educaţiei este reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi
regulamentele interne de infrastructură a calităţii USEFS.
În cadrul USEFS există Consiliul Calităţii, Departamentul Managementului Calităţii şi Comisii de Asigurare
a calităţii la catedră, care funcţionează în conformitate cu regulamentele interne privind asiguarea calităţii:
Regulament de funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS (aprobat de Senat la 17.11.2014 p.v.2), Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii USEFS (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2)
şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de asigurare a calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015
p.v.2).

În cadrul catedrei MCF activează Echipa de asigurare a calităţii compusă din trei membri: Budevici-Puiu
Anatol, dr. conf. univ (preşedinte) Cuşnereov Alexei, dr. conf. Univ (vicepreşedinte). şi Savin Alexandru, lector
univ (membru). În strînsă colaborare cu şeful catedrei, această comisie monitorizează toate aspectele activităţii
cadrelor didactice şi alţi colaboratori ai catedrei, care au tangenţă cu calitatea procesului instructiv-educativ şi

rezultatele acestuia, asigurarea suportului didactic, deontologia profesională etc. În această ordine de idei, a fost
alcătuit şi realizat un grafic al asistărilor reciproce la ore a cadrelor didactice. Rezultatele asistărilor au fost analizate
la şedinţele de catedră şi şi-au găsit reflectarea în chestionarele de evaluare colegială (în conformitate cu modelul
elaborat de către Comisia de asigurare a calităţii USEFS).
Tab.2 Graficul asistării şefului de catedră si al asistărilor reciproce al membrilor catedrei M C F la orele
predate de cadrele didactice ale catedreiTabelul 1
Disciplina

Data

Asistenţi

G rupa

O ra

A uditoriu

Teh.inform aţio
nale

8.02.17

106

11.30-13.00

135

2.

Cuşneriov
Alexei

Evoluţia
managerială

17.02.17

203

11.30-13.00

318

3.

H ăm u raru
M aria
Volcu
Gheorghe

B u d e v ic i-P u iu A.
Dervici A.
C arp A.
B u d e v ic i-P u iu A.
S a v in A.
Franţ A.
Budevici-Puiu A.
C uşneriov A.
B u d e v ic i-P u iu A.
F r a n ţ A.
C arp A.
B u d e v ic i-P u iu A.
C u ş n e r io v A.
Franţ A.
B u d e v ic i-P u iu A.
F r a n ţ A.
C u ş n e r io v A.
B u d e v ic i-P u iu A.
C u ş n e r io v A.
Savin A.

401,40
2
201

09.40-11.10

201

oc
0

4.

Finanţe şi
credit
M arketing în
sport

24.02.17
16.02.17

5.

Savin
A lexandru

Evoluţia
managerială

22.02.17

6.

Volcu Irin a

M LEFS

02.03.17

7.

F ra n ţ A na

Management
consulting

14.03.17

o\

Numele
Prenum ele
Volcu
Gheorghe

©

Nr.
d/o
1.

422

201,20
2

11.30-13.00

138

405

11.30-13.00

124

303

09.40-11.10

329

Comisia a întocmit rapoarte de evaluare curentă şi finală la finele sesiunilor de iarnă şi de vară, prezentul
raport de evaluare internă a facultăţii, a petrecut anchetarea anonimă a studenţilor privitor la evaluarea gradului de
măiestrie pedagogică a cadrelor didactice şi anchetarea colegială a profesorilor de la catedră.
4.SISTEMUL DE EVALUARE A CATEDREI (legi, regulamente, acte norm ative externe şi interne,
ş.a.).
Comisia pentru calitate din cadrul catedrei MCF în activitatea sa se conduce de actele legislative aprobate de
Parlamentul din RM, precum Legea RM cu privire la dezvoltarea CFS în RM din 1999, Hotărîrea de Guvern Nr.
616, de pe data de 18.05.2016 cu privire la Metodologia de evaluare externă a calităţii în învăţămîntul profesional tehnic şi superior, indicaţiile şi regulamentele emise AGEPIS din RM, hotărîrile Senatului USEFS şi dispoziţiile
administraţiei USEFS în sfera evaluării calităţii procesului instructiv-educativ şi activitate ştiinţifică. Sistemul de
asigurare a calităţii educaţiei este reglementat de Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014. şi regulamentele interne de
infrastructură a calităţii USEFS. În cadrul USEFS există Consiliul Calităţii, Departamentul Managementului
Calităţii şi Comisii de Asigurare a calităţii la catedră, care funcţionează în conformitate cu regulamentele interne
privind asiguarea calităţii: Regulament de funcţionare a infrastructurii calităţii USEFS (aprobat de Senat la
17.11.2014 p.v.2), Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Management al Calităţii USEFS
(aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de asigurare a
calităţii (aprobat de Senat la 20.11.2015 p.v.2).

5.POLITICILE ŞI STRATEGIILE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi a activităţii ştiinţifice, catedra MCF şi-a pus în faţă
următoarele obiective:

- îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale studenţilor;
- dezvoltarea în cadrul catedrei al unui management universitar performant;
- monitorizarea sistematică a proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
- evaluarea internă a proceselor didactice şi ştiinţifice;
- elaborarea acţiunilor corective şi de prevenire, orientate spre îmbunătăţirea continuă a activităţii
profesionale a membrilor catedrei;
- asigurarea respectării deciziilor catedrei Consiliului Facultăţii, Senatului universitar;
- completarea sistematică a portofoliilor cadrelor didactice;
- asigurarea unui nivel înalt de elaborare a documentelor catedrei etc.
În vederea realizării acestor deziderate, catedra a procedat la următoarele măsuri:
S Promovarea cadrelor didactice valoroase ca potenţial didactico-ştiinţific şi managerial în posturile vacante
ierarhic superioare din cadrul universităţii. Astfel, dl. Volcu Gheorghe, lect. univ., drd, a fost promovat în funcţie de
prodecan al Facultăţii de Sport;
S Participarea membrilor catedrei la programul de mobilitate Erasmus+, unde au aplicat pentru participare
trei cadre didactice (Budevici-Puiu L., Volcu I., Franţ A.). Dna Franţ Anna a fost selectată la acest program Erasmus + Teaching Mobility la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,România. Erasmus cod:RO IASI02,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 03-07 aprilie 2017.
S Menţionarea performanţelor

cadrelor didactice în cadrul şedinţelor de diferit nivel, exemplificarea

reuşitelor acestora în diverse sfere de activitate. La finele fiecărui semestru se efectuează totalul activităţii catedrei,
se apreciază meritele fiecărui cadru didactic, dar şi domeniile în care există anumite rezerve în vederea optimizării
activităţii didactice, ştiinţifice ori editoriale;
În

cadrul catedrei a avut loc susţinerea tezelor de doctor a dlor Volcu Gheorghe, Eşanu Marcela,

Amelicichin Ecaterina.
S

Acordarea sprijinului metodic şi ştiinţific studenţilor ce realizează cercetări experimentale pentru

definitivarea tezelor de licenţă şi master etc.
2.

Indicatori şi rezultate pentru: m onitorizarea program elor de studii, suportul curricular,

activitatea didactică, activitatea de cercetare ştiinţifică (obiective, direcţii de cercetare, rezultate).
Fiecare disciplină, atît la ciclul I, cît şi la ciclul II, este asigurată cu materiale şi suport didactic, sub formă de
curricule, manuale, cursuri de lecţii sau ghiduri metodice elaborate de către membrii catedrei.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Management şi legislaţie în educaţie fizică şi sport
Bazele teoriei economice
Strategii manageriale
Marketing în sport
Evoluţia managerială în sport
Management consulting
Finanţe şi credit
Managementul comunicării
Bazele micro-macro economiei

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Compendiu/ghi
d metodic

Curs de lecţii

Disciplina predată

Manual

Nr.
crt.

Curricula

Tab.3 Asigurarea cu materiale şi suport didactic la disciplinele MCF

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

+
+
+
+
+
+

Practica sportiv managerială
Tehnologii informaţionale
Ciclul II
Epistemologia şi metodologia cercetării în cultură fizică
Istoria scrisului şi a presei
Antreprenoriat, elemente de drept şi aplicarea legislaţiei în
activitatea sportivă
Legislaţie sportivă naţională şi internaţională
Elemente de legislaţie sportivă naţională şi internaţională
Bazele teoretice ale comunicării scrise şi orale
Retorica în mass-media
Management training şi leadership în cultură fizică
Tipologia comunicării
Practica managerială
Coaching şi leadership în EFS
Coaching şi leadership din PML
Managementul instituţiei de presă
Jurnalism on-line
Relaţii publice în MCF
Publicitatea-activitate de marketing
Jurnalism şi publicitatea în sport
Managementul negocierii
Managementul organizaţiilor sportive de proiect şi
strategie
Management training teambuilding în CF
Metodologia cercetării manageriale
Metodologia cercetării de marketing
Managementul resurselor umane în EFS
Managementul resurselor umane şi EPS
Manifestări sportive naţionale şi internaţionale
Management educaţional
Evoluţia mişcării olimpice
Managementul financiar şi finanţarea CF
Marketingul activităţilor sportive naţionale şi
internaţionale
Tehnologii informaţionale în mass- media
Tehnologii informaţionale (elearning)
Radio -televiziune şi influenţele mass-mediei sportive în
psihologia grupului
Istoria sportului şi fenomenului olimpic
Marketing general şi sportiv
Politici educaţionale în context european
Etica profesională în mass-media şi sport
Relaţii publice în mass-media
Sport şi canale de comunicare .Presa scrisă şi tehnicile
mediatice(text scris)
TOTAL

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

4

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
10

34
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6.REZULTATELE PENTRU INDICATORII PROGRAM E DE STUDII, SUPORT CURRICULAR,
ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ACTIVITATE DE CERCATARE ŞTIINŢIFICĂ
M ONITORIZAREA ŞI REALIZAREA A C TIV ITĂ ŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ p en tru anul de studii

Tab.4 Activitatea ştiinţifico-didactică a membrilor catedrei MCF

+
+
+

2016 -2017

5

1
1.

2.

Numele şi
prenumele
cadrului
didactic,
titlul
ştiintificodidactic
2
BudeviciPuiu
Anatolie

Budevici
Puiu
Liliana

Note de curs
elaborate

3
1. Budevici-Puiu
Anatolie, C arp
Ana, Curs
universitar.
„Economia culturii
fizice” Chişinău: S.n.,
2016 (Tipogr.
"Valinex" SRL). 190 p. ISBN 978
9975-68-300-5.
2. Budevici-Puiu
Anatolie,
Amelicichin
Ecaterina, Curs
universitar la
disciplina
„Marketingul
activităţilor sportive
naţionale şi
internaţionale”.
Chişinău: S.n., 2016
(Tipogr. "Valinex"
SRL). - 180 p. ISBN
978-9975-68-304-3.
3. Budevici-Puiu
Anatolie, Ceban
Vasile, Armanov
Stanislav, Curs
universitar „Bazele
marketingului în
cultură fizică şi
sport” Chişinău: S.n.,
2017 (Tipogr.
"Valinex" SRL). 263 p ISBN 978
9975-68-329-6

M anuale/monografii/
compendii
/recom andări
metodice

4
1. Budevici-Puiu
Anatolie, Manolachi
Veaceslav, Manolachi
Victor, Monografie.
„Teoria şi metodica
selecţiei în probele
sportive olimpice”,
Chişinău: S.n., 2016
(Tipogr. „Valinex”
SRL). - 303 p. ISBN
978-9975-68-308-1.

1.
Budevici-Puiu
Liliana, Monografie
„Management şi drept
sportiv”. Chişinău:
S.n., 2016 (Tipogr.
”Valinex SRL”). - 348
p. ISBN 978-9975-68
301-2.

Articole ştiinţifice

5
1. Budevici-Puiu A., Cireş V.,
Analiza şi modelul planificării
posturilor funcţionale din cadrul
organizaţiei sportive. „Sport,
olimpism, sănătate” congres ştiinţific
internaţional 2016, Chişinău 5-8
octombrie tipografia USEFS, Vol.
1. 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2.
P. 17-24.
2.
Budevici-Puiu A., Ferenţ R.,
C ebotaru V., Sporirea eficienţei
activităţilor sportive prin motivaţie.
„Sport, olimpism, sănătate” congres
ştiinţific internaţional 2016, Chişinău
5-8 octombrie tipografia USEFS,
Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131
32-2. p. 40-46.
3.
Budevici-Puiu A., Gîdei M.,
Particularităţi ale comunicării
eficiente în activităţile sportive.
„Sport, olimpism, sănătate” congres
ştiinţific internaţional 2016, Chişinău
5-8 octombrie tipografia USEFS,
Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131
32-2. p. 65-71.
4. Volcu I., Budevici-Puiu A.
Pregătirea profesională a viitorilor
manageri din domeniul culturii fizice
pentru activitatea managerială în
organizaţiile inovative. Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Problemele
acmeologice în domeniul culturii
fizice”, proiect instituţional, 1
decembrie 2016, Chişinău, USEFS,
ISBN 978-9975-131-37-7, p. - 62
68.
1. Budevici Puiu L., Manolachi
V. The Insurrance and Evaluation of
the Scientiificc Research Quallity
wiitthiin the Instituttiion of Higher
Education of Physiccal Training and
Sport from Republic of Moldova:
Journal of Management Systems,
QUAL ITY 65 Access to success,
Scopus, VoL. 17, No.150// February
2016.
2. Budevici Puiu L. The
acknowledgement of the sports
justice by the state. International
Scientîfic conference” Trends and
perspectives in physical culture and
sports”, Suceava, 2016 ISSN 2065
3948.
3. Budevici Puiu L. Activităţi şi
situaţii cu impact semnificativ în

dezvoltarea de competenţe la
specialiştii din domeniul educaţiei
fizice şi sportului: Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Problemele acmeologice în domeniul
culturii fizice, Ediţia a II a, Chişinău,
2016, p 5 - 12, ISBN 978-9975-131
37-7.
4. Budevici-Puiu Liliana,
„Competenţa Tribunalului de Arbitraj
Sportiv la nivel naţional (RM) şi
internaţional”. „Sport, olimpism,
sănătate” congres ştiinţific
internaţional 2016, Chişinău 5-8
octombrie tipografia USEFS, Vol.
1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2.
p. 6-12.
5. B udevici P uiu L., B udevici
P uiu A. E lem en ts of law ,
d eo n to lo g y a n d s p o rts e th ic s :
V olum e I n te r n a tio n a l
S c ie n tific C o n fe re n c e Y o u th in
th e p e rsp e c tiv e o f th e
O ly m p ic, B ra so v , R o m a n ia , p
14, ISSN 2359 - 8859.
6. Budevici - Puiu Liliana,
Budevici - Puiu Anatolie „The
teaching and learning approach from
the holistic view of theoretical lesson
in the field of physical education and
sport” International Scientific
Conference “Sports, Education
Culture-Interdisciplinary Approaches
in Scientific Research GALAŢI, 26
27th of May 2017, p. 28, ISSN 2457 3094, ISSN-L 2457 - 3094
3.

M anolachi
V ictor

4.

Volcu
Gheorghe

1. Manolachi V.,
Lefter N., M anolachi
Victor Judo:
Curriculum de
pregătire pentru şcoli
sportive. Chişinău:
Editura USEFS,
2017. 83 p.
2. Manolachi V.,
Lefter N.,
Manolachi Victor
Judo: Ghid didactic
pentru şcolile
sportive de
specialitate. Chişinău:
Editura USEFS,
2017. 179 p.
Volcu G., Volcu I.
Curs „Cercetarea
managerială în
educaţia fizică şi
sport ” în format
electronic.

1. Budevici-Puiu
Anatolie, Manolachi
Veaceslav, Manolachi
Victor, Monografie.
„Teoria şi metodica
selecţiei în probele
sportive olimpice”,
Chişinău: S.n., 2016
(Tipogr. „Valinex”
SRL). - 303 p. ISBN
978-9975-68-308-1.

1. Manolachi Victor, BudeviciPuiu L. The model of internai
benchmarking of higher educaţional
institution o f physical culture - a
strategic tool for achieving the
performance. In: New approaches in
humanistic and social sciences:
Central and Eastem European
LUMEN Conference, 2015, Chisinau,
Republic of Moldova. Printed in May
2016 by Editografica, Bologna
(Italy), p. 77-83 (ISI Thomson
Reuters).

1. Volcu Gheorghe, Volcu Irina,
„Dezvoltarea potenţialului creativ,
factor important în pregătirea
specialistului de cultură fizică pentru
activitatea de cercetare-inovare”.
„Sport, olimpism, sănătate” congres
ştiinţific internaţional 2016, Chişinău
5-8 octombrie tipografia USEFS,
Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-

5.

Volcu
Irina

Volcu G., Volcu I.
Curs , Cercetarea
managerială în
educaţia fizică si
sport ” în format
electronic.

32-2. p. 484-490.
2. Vreme A., Volcu I., Volcu G.,
Studiu privind nivelul serviciilor
oferite de universitate în viziunea
studenţilor facultăţii sport. Conferinţă
ştiinţifică studenţească internaţională.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, Ediţia a XXa, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017,
Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p.
ISBN 978-9975-131-43-8. p. 17-24.
3. Volcu G., Burlacu N.,
Tehnologiile informaţionale componentă esenţială în pregătirea
specialiştilor de Educaţie fizică şi
sport. Conferinţă ştiinţifică
studenţească internaţională.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, Ediţia a XXa, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017,
Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p.
ISBN 978-9975-131-43-8. p. 37-43.
4. Volcu G., Developing research
competences o f future manager
trainers within managerial practice
Physical Education and Sport Section
The Science and A rt of Movement
ISSN 1844-9131 Suceava,
decembrie, 2016.
5. Volcu Gheorghe „The
efficiency of the course "managerial
research in physical education and
sport" in the vocational training of
the specialist” International Scientific
Conference “Sports, Education
Culture-Interdisciplinary Approaches
in Scientific Research GALAŢI, 26
27th of May 2017, p. 87, ISSN 2457 3094, ISSN-L 2457 - 3094
1. Volcu Gheorghe, Volcu Irina,
„Dezvoltarea potenţialului creativ,
factor important în pregătirea
specialistului de cultură fizică pentru
activitatea de cercetare-inovare”.
„Sport, olimpism, sănătate” congres
ştiinţific internaţional 2016, Chişinău
5-8 octombrie tipografia USEFS,
Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131
32-2. p. 484-490.
2. Volcu I., Budevici-Puiu A.
Pregătirea profesională a viitorilor
manageri din domeniul culturii fizice
pentru activitatea managerială în
organizaţiile inovative. Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Problemele
acmeologice în domeniul culturii
fizice”, proiect instituţional, 1
decembrie 2016, Chişinău, USEFS,
ISBN 978-9975-131-37-7, p. - 62
68.
3. Vreme A., Volcu I., Volcu G.,
Studiu privind nivelul serviciilor
oferite de universitate în viziunea

6.

Cuşneriov
Alexei

Cuşneriov Alexei
«Каратэ как метод
формирования
личности
школьников»
Учебно методическое
пособие.
Государственный
университет
физического
воспитания и спорта
Республики
Молдова. Клуб
традиционного
каратэ-до «РОНИН»
. - Кишинёв: Б.и.,
2016 (Tipogr.
„Рптех-Сош ”). - 52
р.ВБМ 978-9975
110-63-1

7.

Savin
Alexandru

1. Curs universitar
„Evoluţia
managementului
sportiv”, USEFS,
Chişinău, 2017,
tipogr. „Valinex
SRL”, 103p., 300 ex.
ISBN 978-9975-68
332-6
2. Compendiu la
disciplina Bazele
Micro şi
Macroeconomiei (în
format electronic )

3.

Petrov
Elena

studenţilor facultăţii sport. Conferinţă
ştiinţifică studenţească internaţională.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, Ediţia a XXa, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017,
Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p.
ISBN 978-9975-131-43-8. p. 17-24.
4.
Volcu Irin a „Creativity and
innovation - the premises of
performance in higher education of
physical education and sport”
International Scientific Conference
“Sports, Education CultureInterdisciplinary Approaches in
Scientific Research GALAŢI, 26
27th of May 2017, p. 88, ISSN 2457 3094, ISSN-L 2457 - 3094
1.
Cuşneriov Alexei,
„Рациональная мотивация
потребителя - залог успеха
деятельности детской
физкультурно-спортивной
организации”. „Sport, olimpism,
sănătate” congres ştiinţific
internaţional 2016, Chişinău 5-8
octombrie tipografia USEFS, Vol.
1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2.
p. 240-244.
2.
Rudenco N., Cuşneriov A.,
Опыт подготовки олимпийских
волонтёров. Conferinţă ştiinţifică
studenţească internaţională.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, Ediţia a XXa, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017,
Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p.
ISBN 978-9975-131-43-8. p. 330
337.
1.
S tratan V., Savin A.,
Managementul şcolii sportive
specializate republicane de tenis din
republica Moldova . Conferinţă
ştiinţifică studenţească internaţională.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”, Ediţia a XXa, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017,
Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p.
ISBN 978-9975-131-43-8. p. 324
330.

1. Ф лоря В. М., Петров Е.
Интеграционные процессы:
история и современность. Развитие
современной цивилизации: ответы
на вызовы времени: сборник
трудов по материалам
международной научно
практической конференции 25
ноября 2015 года, г.о. Королёв,

4.

H ăm uraru
M aria

5.

Ambrosi
Nicolae

6.

Ceban
Vasile

«МГОТУ» / Под общ. научн. ред.
Смирнова В. А.- М.: «Научный
консультант», 2016 г.- с. 103-109.
2. Petrov E. Formarea continuă în
domeniul educaţiei incluzive în
viziunea cadrelor didactice:opinii şi
atitudini. Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale Şcoala
Internaţională de metodologie în
ştiinţele socio-umaniste, Ediţia a II-a,
17-18 noiembrie 2016, Chişinău,
USM (la editură).
3. Petrov E. Implementarea cursului
Educaţie incluzivă în formarea
cadrelor didactice la nivel universitar.
Raport de evaluare , Chisinau, Bons
Offices, 2017, 100 pag. ISBN 978
9975-87-173-0.
1. H ăm uraru M ., Vectorii
competitivităţii întreprinderii în noua
economie. În:Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Creşterea
competitivităţii economice în
contextul formării societăţii bazate pe
cunoaştere”, 28-29 octombrie, 2016,
Chişinău: USM, 2016, p. 230-238,
1,0 c.a.
2. Gavrilaş N., H ăm uraru M.,
Finanţarea învăţămîntului superior o
provocare a politicilor educaţionale
în Republica Moldova. În:Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională „Creşterea
competitivităţii economice în
contextul formării societăţii bazate pe
cunoaştere”, 28-29 octombrie, 2016,
Chişinău: USM, 2016, p. 610-624,
0,9 c.a.

H ăm uraru M.,
Ţurcanu O.,
„Economie”. Note de
curs., Chişinău:
Editura Centrul
Editorial Poligrafic
USM, 2016, 256 p.,
14,0 c.a. ISBN 978
9975-71-855-4.

Ambrosi Nicolae
Enciclopedia Moldovei
(Vol.) 1: A Basarabia., - 2017, 792 p. Chişinău 2017,
F.E.-P. „Tipografia
Centrală”. ISBN 978
9975-9526-9-9.
Budevici-Puiu
Anatolie,
Ceban
Vasile,
Armanov
Stanislav,
Curs
universitar „Bazele
marketingului
în
cultură
fizică
şi
sport”
în
format
electronic. Chişinău:
S.n., 2017 (Tipogr.
”Valinex SRL”). 266 p. ISBN 978
9975-68-329-6

1.
Ceban Vasile, Bogdan
Mihnea, „Procedee metodice pentru
dezvoltarea forţei în regim de
rezistenţă”, Sesiunea naţională de
comunicări ştiinţifice „Educaţia
pentru mişcare - de la necesitate
socială la realitate educaţională”, sub
egida - Societăţii Ştiinţei, Excelenţei
Umane şi Sportului Universitar,
Bucureşti, 25 noiembrie 2016, ISSN
2392-6816. P. 4-8.
2.
Ceban Vasile, Ungureanu
Aurelian, „Fitnessul stil de viaţă
activ al studentului”, Sesiunea
naţională de comunicări ştiinţifice
„Educaţia pentru mişcare - de la
necesitate socială la realitate
educaţională”, sub egida - Societăţii

Ştiinţei, Excelenţei Umane şi
Sportului Universitar, Bucureşti, 25
noiembrie 2016, ISSN 2392-6816. P.
4-8.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ÎN DETALIU pentru perioada
2016 -2017
Lucrări ştiinţifice publicate
1.Cotate ISI - 1
Budevici Puiu L., M anolachi V. The Insurrance and Evaluation of the Scientiificc Research Quallity
wiitthiin the Instituttiion of Higher Education of Physiccal Training and Sport from Republic of Moldova: Journal of
Management Systems, QUAL ITY 65 Access to success, Scopus, VoL. 17, No. 150// February 2016.

2.Cotate cu categoria B, C
-

Volcu G., Developing research competences o f future manager-trainers within managerial practice

Physical Education and Sport Section The Science and Art of Movement ISSN 1844-9131 Suceava, decembrie,
2016.
-

Budevici Puiu L. Elemente de drept privind protecţia mărcilor sportive / Law elements regaraîHg the

protection of sports trademarks. în: Ştiinţa culturii fizice, nr. 25/1, Chişinău, USEFS 2016, p. 109-122. ISSN 1857
4114.
3.Articole internaţionale recunoscute
4.În reviste/volume ale congreselor/conferinţelor internaţionale cu referenţi şi colective editoriale
- Budevici Puiu L. The acknowledgement of the sports justice by the state. International Scientîfic
conference” Trends and perspectives in physical culture and sports”, Suceava, 2016 ISSN 2065-3948.
- Budevici Puiu L. Activităţi şi situaţii cu impact semnificativ în dezvoltarea de competenţe la specialiştii
din domeniul educaţiei fizice şi sportului: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Problemele acmeologice
în domeniul culturii fizice, Ediţia a II a, Chişinău, 2016, p 5 - 12, ISBN 978-9975-131-37-7.
-

Budevici-Puiu Liliana, „Competenţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv la nivel naţional (RM) şi

internaţional”. „Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia
USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 6-12.
- B udevici P uiu L., B udevici P uiu A. E le m e n ts o f law , d eo n to lo g y a n d s p o rts e th ic s :
V olum e I n te r n a tio n a l S c ie n tific C o n fe re n c e Y o u th in th e p e rs p e c tiv e of th e O ly m p ic, B raso v ,
R o m a n ia , p 14, ISSN 2359 - 8859.
-

Budevici - Puiu Liliana, Budevici - Puiu Anatolie „The teaching and learning approach from the

holistic view of theoretical lesson in the field of physical education and sport” International Scientific Conference
“Sports, Education Culture-Interdisciplinary Approaches in Scientific Research GALAŢI, 26-27th of May 2017, p.
28, ISSN 2457 - 3094, ISSN-L 2457 - 3094
-

Budevici-Puiu A., Cireş V., Analiza şi modelul planificării posturilor funcţionale din cadrul organizaţiei

sportive. „Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia

USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. P. 17-24.
-

Budevici-Puiu A., Ferenţ R., Cebotaru V., Sporirea eficienţei activităţilor sportive prin motivaţie.

„Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol.
1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 40-46.
-

Budevici-Puiu A., Gîdei M., Particularităţi ale comunicării eficiente în activităţile sportive. „Sport,

olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p.
ISBN 978-9975-131-32-2. p. 65-71.
-

Volcu Gheorghe, Volcu Irina, „Dezvoltarea potenţialului creativ, factor important în pregătirea

specialistului de cultură fizică pentru activitatea de cercetare-inovare”. „Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific
internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 484-490.
-

Volcu I., Budevici-Puiu A. Pregătirea profesională a viitorilor manageri din domeniul culturii fizice

pentru activitatea managerială în organizaţiile inovative. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Problemele
acmeologice în domeniul culturii fizice”, proiect instituţional, 1 decembrie 2016, Chişinău, USEFS, ISBN 978 9975-131-37-7, p. - 62-68.
-

Vreme A., Volcu I., Volcu G., Studiu privind nivelul serviciilor oferite de universitate în viziunea

studenţilor facultăţii sport. Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională.

„Probleme actuale ale teoriei şi

practicii culturii fizice”, Ediţia a XX-a, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p. ISBN 978
9975-131-43-8. p. 17-24.
-

Volcu G., Burlacu N., Tehnologiile informaţionale - componentă esenţială în pregătirea specialiştilor de

Educaţie fizică şi sport. Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională. „Probleme actuale ale teoriei şi practicii
culturii fizice”, Ediţia a XX-a, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p. ISBN 978-9975
131-43-8. p. 37-43.
-

Volcu Gheorghe „The efficiency of the course "managerial research in physical education and sport" in

the vocational training of the specialist” International Scientific Conference “Sports, Education Culture Interdisciplinary Approaches in Scientific Research GALAŢI, 26-27th of May 2017, p. 87, ISSN 2457 - 3094,
ISSN-L 2457 - 3094
-

Volcu Irin a „Creativity and innovation - the premises of performance in higher education of physical

education and sport” International Scientific Conference “Sports, Education Culture-Interdisciplinary Approaches in
Scientific Research GALAŢI, 26-27th of May 2017, p. 88, ISSN 2457 - 3094, ISSN-L 2457 - 3094
-

Cuşneriov Alexei, „Рациональная мотивация потребителя - залог успеха деятельности детской

физкультурно-спортивной организации”. „Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016,
Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 240-244.
-

F ran ţ Anna, „Activitatea de promovare pentru atragerea consumatorilor de sport în şcolile de lupte din

or. Chişinău”. „Sport, olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia
USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978-9975-131-32-2. p. 46-51.
-

Frunză-Danail Gabriela, „Aspecte pragmatice ale comunicării în activitatea sportivă”. „Sport,

olimpism, sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p.
ISBN 978-9975-131-32-2. p. 51-54.
-

Ceban V., Pascu N., „Traseul de dezvoltare a îndemânării la tenismenii începători”, „Sport, olimpism,

sănătate” congres ştiinţific internaţional 2016, Chişinău 5-8 octombrie tipografia USEFS, Vol. 1, 664 p. ISBN 978
9975-131-33-9. p. 74-80.
-

Rudenco N., Cuşneriov A., Опыт подготовки

олимпийских волонтёров. Conferinţă ştiinţifică

studenţească internaţională. „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, Ediţia a XX-a, Chişinău 2017,
07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p. ISBN 978-9975-131-43-8. p. 330-337.
-

S tratan V., Savin A., Managementul şcolii sportive specializate republicane de tenis din republica

Moldova . Conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională.

„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii

fizice”, Ediţia a XX-a, Chişinău 2017, 07 aprilie 2017, Tipogr. „Valinex SRL” - 350 p. ISBN 978-9975-131-43-8.
p. 324-330.
-

Ф лоря В. М., Петров Е. Интеграционные процессы: история и современность. Развитие

современной цивилизации: ответы на вызовы времени: сборник трудов по материалам международной
научно-практической конференции 25 ноября 2015 года, г.о. Королёв, «МГОТУ» / Под общ. научн. ред.
Смирнова В. А.- М.: «Научный консультант», 2016 г.- с. 103-109.
-

Petrov E. Formarea continuă în domeniul educaţiei incluzive în viziunea cadrelor didactice:opinii şi

atitudini. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Şcoala Internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaniste, Ediţia a II-a, 17-18 noiembrie 2016, Chişinău, USM (la editură).
-

Petrov E. Implementarea cursului Educaţie incluzivă în formarea cadrelor didactice la nivel universitar.

Raport de evaluare , Chisinau, Bons Offices, 2017, 100 pag. ISBN 978-9975-87-173-0.
-

H ăm uraru M., Vectorii competitivităţii întreprinderii în noua economie. In:Conferinţa Ştiinţifică

Internaţională „Creşterea competitivităţii economice în contextul formării societăţii bazate pe cunoaştere”, 28-29
octombrie, 2016, Chişinău: USM, 2016, p. 230-238, 1,0 c.a.
-

Gavrilaş N., H ăm uraru M., Finanţarea învăţămîntului superior o provocare a politicilor educaţionale

în Republica Moldova. În:Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creşterea competitivităţii economice în contextul
formării societăţii bazate pe cunoaştere”, 28-29 octombrie, 2016, Chişinău: USM, 2016, p. 610-624, 0,9 c.a.

5.În reviste/volume ale congreselor/conferinţelor naţionale cu referenţi şi colective editoriale
-Ceban Vasile, Bogdan M ihnea, „Procedee metodice pentru dezvoltarea forţei în regim de rezistenţă”,
Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Educaţia pentru mişcare - de la necesitate socială la realitate
educaţională”, sub egida - Societăţii Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar, Bucureşti, 25 noiembrie
2016, ISSN 2392-6816. P. 4-8.
-

Ceban Vasile, Ungureanu Aurelian, „Fitnessul stil de viaţă activ al studentului”, Sesiunea naţională de

comunicări ştiinţifice „Educaţia pentru mişcare - de la necesitate socială la realitate educaţională”, sub egida Societăţii Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar, Bucureşti, 25 noiembrie 2016, ISSN 2392 -6816. P. 4
8.
-

Volcu I., Volcu G., B urduja G. „Rolul managementului în activitatea profesorului de educaţie fizică şi

sport”. In rev. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. Ediţie specială 1/2016. ISSN 1857-0615. P. 36-39.
6.Alte reviste.
M em bri în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi m anifestărilor ştiinţifice
3.

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

Budevici-Puiu Liliana - vicepreşedinte Comitetul ştiinţific al Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport,
Olimpism, Sănătate”, Chişinău 5-8 octombrie 2016.
Budevici-Puiu Liliana - Membru Colegiului ştiinţific International Scentific session „Phisical education and
sport healthy lifestyle boost factors”, 5 may 2017, Bucharest, Romania.

Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie - Membru comitetului ştiinţific 3rd International Scentific
Conference „Sport. Education. Culture - interdisciplinary appoaches in scientific research”, GALAŢI, 26-27th of
May 2017.
Budevici-Puiu Liliana - preşedintele Comisiei de evaluare externă ANACIP a programului,,Marketing şi
logistică”
Budevici-Puiu Liliana - membru Comisiei de lucru pentru proiectul ştiinţific de elaborare a curriculumului
naţional şi a ghidului pe probe sportive olimpice.
Budevici-Puiu Anatolie - membru Comisiei de lucru pentru proiectul ştiinţific de elaborare a curriculumului
naţional şi a ghidului pe probe sportive olimpice.
Budevici-Puiu Anatolie - membru Comitetul ştiinţific al Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport,
Olimpism, Sănătate”, Chişinău 5-8 octombrie 2016.
4.

Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ naţionale şi

internaţionale: Budevici-Puiu Anatolie , Budevici-Puiu Liliana.
P articiparea cadrelor didactice la m anifestări ştiinţifice cu susţineri de lucrări
1.Naţionale: Ceban Vasile
2. Internaţionale: Budevici-Puiu Anatolie , Budevici-Puiu Liliana, Volcu Gheorghe,Volcu Irina, FrunzăDanail Gabriela, Franţ Anna, Savin Alexandru, Petrov Elena, Hămuraru Maria, Cuşneriov Alexei.
Cărţi/capitol de carte realizate de către cadrele didactice ale catedrei
1. Naţionale:
-

Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Veaceslav, Manolachi Victor, Monografie. „Teoria şi metodica

selecţiei în probele sportive olimpice”, Chişinău: S.n., 2016 (Tipogr. „Valinex” SRL). - 303 p. ISBN 978-9975-68
308-1.
-

Budevici-Puiu Anatolie, C arp Ana, Curs universitar. „Economia culturii fizice” Chişinău: S.n., 2016

(Tipogr. "Valinex" SRL). - 190 p. ISBN 978-9975-68-300-5.
-

Budevici-Puiu Anatolie, Amelicichin Ecaterina, Curs universitar la disciplina „Marketingul

activităţilor sportive naţionale şi internaţionale”. Chişinău: S.n., 2016 (Tipogr. "Valinex" SRL). - 180 p. ISBN 978
9975-68-304-3.
-

Budevici-Puiu Anatolie, Ceban Vasile, Armanov Stanislav, Curs universitar „Bazele marketingului

în cultură fizică şi sport” în format electronic.
-

Budevici-Puiu Liliana, Monografie „Management şi drept sportiv”. 978-9975-68-301-2.

Savin A. Curs universitar. „Evoluţia managerială în sport”. Chişinău: S.n., 2016 (Tipogr. ”Valinex SRL”). 103 p. ISBN 978-9975-68-332-6
Savin A. Compendiu. „Bazele Micro şi Macroeconomiei” în format electronic.

-Volcu Gheorghe, Volcu Irin a

Curs ,, Cercetarea managerială în educaţia fizică şi sport ” în format

electronic.
- Cuşneriov Alexei «Каратэ как метод формирования личности школьников» Учебно - методическое
пособие. Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова. Клуб
традиционного каратэ-до «РОНИН» . - Кишинёв: Б.и., 2016 (Tipogr. „Primеx-Сom”). - 52 р.ISBN 978-9975
110-63-1
- Ambrosi Nicolae Enciclopedia Moldovei (Vol.) 1: A - Basarabia., - 2017, - 792 p. Chişinău 2017, F.E.-P.
„Tipografia Centrală”. ISBN 978-9975-9526-9-9.

H ăm uraru M., Ţurcanu O., „Economie”. Note de curs., Chişinău: Editura Centrul Editorial Poligrafic
USM, 2016, 256 p., 14,0 c.a. ISBN 978-9975-71-855-4.
Proiecte/G ranturi de cercetare în curs de derulare
Budevici-Puiu Anatolie, membru în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative cu titlul
“Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru
Jocurile Olimpice, Campionatele europene şi mondiale (2015-2018)”
Budevici-Puiu Anatolie , membru în proiectul Monografia „Selecţia în sport”
1. Budevici-Puiu Liliana Membri în proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative cu titlul
“Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică în contextual integrării europene a
Republicii Moldova”
2.Realizarea stagiilor de cercetare în străinătate/participări în programe de mobilitate ştiinţifica

Centralizator al indicilor măsurabili performanţei ştiinţifice
realizate de către corpul ştiinţifico - didactic al catedrei M C F

1.

Budevici-Puiu Anatol

2.

C uşneriov Alexei

3.

Frunză-Danail Gabriela

4.

C arp Ana

5.

Savin Alexandru

6.

0,33

Total publicaţii

conferinţe

Articole în

Articole ISI

M anuale

Enciclopedii

Numele, prenumele

M onografii

d/o

Curs universitar

Nr.

Articole în reviste

în perioada 2016-2017 (Tab. 5)

1,33

1,83

3,49

0s
12,67

1

1,5

2,5

8,83

1

1

3,53

0,5

1,76

0,5
1

0,5

1,5

5,29

Volcu Irina

0,5

2,33

2,83

10

7.

F ran ţ A nna

1

1

2

7,06

8.

Volcu Gheorghe

2,33

3,83

13,52

9.

Budevici-Puiu Liliana

4

5,5

19,42

10.

Ambrosi Nicolai

0,004

0,01

11.

H ăm uraru M aria

1,5

2

7,06

12.

Petrov Elena

1,5

1,5

5,29

13.

C eban Vasile

1

1,33

4,7

14.

Timus M aria

0,33

0,33

1,16

18,82

28,31

100

TOTAL

1

0,5
1

0.5
0,004
0,5

0,33

1,33

0,004

6,66

0,5

1

Publicatii%
9

19,42
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Fig.2. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2016 - 2017 de către corpul profesoral
ştiinţifico - didactic al catedrei MCF.(după numărul de publicaţii)
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Fig.3. Indicatorii de performanţă ştiinţifică realizaţi în perioada 2016 - 2017 de către corpul profesoral
ştiinţifico - didactic al catedrei MCF.(după coli de autor)

OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI REALIZATE DIN PLANUL OPERAŢIONAL DE ACTIVITATE AL
CATEDREI DE SPECIALITATE (Tab. 6)
Nr.
crt.
1

Obiective strategice
2
M onitorizarea
constantă a îndeplinirii
indicatorilor de calitate
conform ordinului

Acţiuni realizate
3
Analiza rapoartelor prezentate de către echipele de calitate

2.

rectorului nr.17 din
11.02.2015 cu privire la
organizarea Consiliului
Calităţii în cadrul
SMC din USEFS
A sigurarea vizibilităţii
catedrei
la
nivel
naţional
şi
internaţional
prin
obţinerea rezultatelor
ştiinţifice de excelenţă
implementate
în
practică

PARTICIPAREA LA M ANIFESTARI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE:
I. Congres ştiinţific internaţional: Sport. Olimpism. Sănătate. 5-8 octombrie
2016, Chişinău, USEFS.
1 Budevici-Puiu A., Cireş V., Analiza şi modelul planificării posturilor funcţionale
din cadrul organizaţiei sportive.
2 Budevici-Puiu A., Ferenţ R., Cebotaru V., Sporirea eficienţei activităţilor
sportive prin motivaţie.
3 Budevici-Puiu A., Gîdei M., Particularităţi ale comunicării eficiente în
activităţile sportive.
4 Budevici-Puiu Liliana, „Competenţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv la nivel
naţional (RM) şi internaţional”.
5 Volcu Gheorghe, Volcu Irina, „Dezvoltarea potenţialului creativ, factor
important în pregătirea specialistului de cultură fizică pentru activitatea de cercetareinovare”.
6 Cuşneriov Alexei, „Рациональная мотивация потребителя - залог успеха
деятельности детской физкультурно-спортивной организации”.
7 F ran ţ Anna, „Activitatea de promovare pentru atragerea consumatorilor de sport
în şcolile de lupte din or. Chişinău”.
8 Frunză-Danail Gabriela, „Aspecte pragmatice ale comunicării în activitatea
sportivă
9 Ceban V., Pascu N., „Traseul de dezvoltare a îndemânării la tenismenii
începători”,
II. 3rd Internatioan Scientific Conference: Sports, educatio, Culture interdisciplinary approaches in scientific research, 26-27 may 2017, Galaţi România
1.
Budevici - Puiu Liliana, Budevici - Puiu Anatolie „The teaching and
learning approach from the holistic view of theoretical lesson in the field of physical
education and sport
2.
Volcu Gheorghe „The efficiency of the course "managerial research in
physical education and sport" in the vocational training of the specialist”
3. Volcu Irin a „Creativity and innovation - the premises of performance in higher
education of physical education and sport”

3.

Perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice
şi
de
cercetare ale catedrei
în
vederea
sporirii
competenţei
de
cercetare ştiinţifică

III. C onferinţa ştiinţifică internaţională: Probleme acmeologice în domeniul
Culturii fizice. Ed. a II-a, 1 decembrie 2016. Chişinău: USEFS.
1. Budevici Puiu L. Activităţi şi situaţii cu impact semnificativ în dezvoltarea de
competenţe la specialiştii din domeniul educaţiei fizice şi sportului
2. Volcu I., Budevici-Puiu A. Pregătirea profesională a viitorilor manageri din
domeniul culturii fizice pentru activitatea managerială în organizaţiile inovative
ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA SEMINARE, PROGRAM E DE
FORM ARE, MESE ROTUNDE
O rganizarea sem inarelor ştiinţifice
1. Sem inar metodic: „PROGRAMUL DE MOBILITA TE A CADEMICA
ERASMUS+ - PLA TFORMA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA”
28.04.2017. USEFS
O rganizator: Franţ A.
Com unicator: Franţ A.
2.
Seminar: Mişcarea Olimpică 30.11.2016
O rganizator: Ambrosi N.
Comunicare: Ambrosi N. „Atributica Mişcării Olimpice”, „Organizarea Ştafetei
Olimpice”, „Istoria participării sportivilor moldoveni la ediţiile JO 1960-2016”.
P articiparea la seminare, mese rotunde, traininguri
1. Sem inar naţional: Judo pentru persoane cu dizabilităţi vizuale: actualitate şi
perspectivă. 16 februarie 2017. USEFS.

Participanţi: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu G., Franţ A.
2. Sem inar instructiv - metodic: Consolidarea parteneriatului absolvent - mediu
universitar. 13 decembrie 2016, USEFS.
Participanţi: Budevici-Puiu A., Volcu I., Volcu G., Franţ A.
3. Sem inar metodic: „PROGRAMUL DE MOBILITA TE A CADEMICĂ
ERASMUS+ - PLA TFORMĂ DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ”
28.04.2017. USEFS
Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franţ A.,
Savin A., Cuşneriov A., Carp A.,
4. M asă rotundă: Europa - istorie şi actualitate. 5 mai 2017, USEFS (responsabil Leşcu A, lect.univ., Savin Al. Lect.univ.)
Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franţ A.,
Savin A., Cuşneriov A.
5.
Sem inar ştiinţifico-metodic: „Asigurarea metodico-ştiinţifică a selecţiei
în jocurile sportive pentru echipele naţionale ale R M ”
Participanţi: Budevici-Puiu A., Budevici-Puiu L.,Volcu I., Volcu G., Franţ A.,
Savin A., Cuşneriov A.
6.
Sem inar teoretic-practic: „Kids' Athletics - Atletismul pentru copii”
Participanţi: Volcu I., Volcu G.
7.
Sem inar tem atic informativ: „Substanţe de interes medico-sportiv”
Participanţi: Budevici-Puiu A.,Volcu I., Volcu G., Franţ A.
8.
Sem inar internaţional: „Abordări didactice în elaborarea cursurilor
masive online deschise (MOOC)”
Participanţi: Volcu I., Volcu G.
4.

Arm onizarea
planurilor de
învăţăm ânt cu cerinţele
pieţei muncii.

5.

O ferirea serviciilor de
consultanţă
m anagerială în EFS
studenţilor şi
specialiştilor din
domeniu

- Elaborarea planului de învăţământ pentru ciclul II (MCF, MkLS, SMM ) şi
aprobarea acestora în catedră
- Înaintarea spre aprobare a proiectului planului de învăţământ Senatului USEFS
- Identificarea modalităţilor de evaluare curentă şi finală a finalităţilor de studiu şi
competenţelor obţinute de masterand la unitatea de curs respectivă;
- Asigurarea flexibilităţii planurilor de studii şi adaptarea strategiei didactice, de
formare profesională la necesităţile acesteia
- Dezvoltarea de instrumente de învăţare în format clasic şi electronic
- Implementarea tehnologiilor educaţionale moderne bazate pe IT
- Elaborarea acordurilor de colaborare
- Mediatizarea domeniului de activitate a centrului de consultanţă în vederea
atragerii potenţialilor consumatori

7.EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către
studenţi).

AUTOEVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (Tab. 8)
Nr.

CRITERIU

1

Activitate didactică

Indicatori de perform anţă
Introducere de cursuri noi
Gradul de acoperire al cursurilor cu material didactic (manuale, suporturi

Punctaj obţinut
12
210

de curs, caiete de lucrări practice etc. - inclusiv în format electronic)
Desfăşurarea activităţilor de: curs, seminar/laborator/lucrări practice din

95

cumul
2

Activitate ştiinţifică

Cărţi, tratate, monografii publicate la edituri recunoscute

40

Capitole în cărţi

36

Articole în reviste cotate ISI/BDI

5

Articole în reviste cu referenţi ştiinţifici

11

Lucrări în volumele conferinţelor internaţionale

36

Comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde

24

organizate de instituţii de învăţământ sau de cercetare la nivel naţional

3

Recunoaştere
naţională şi
internaţională

Brevete omologate/premii ştiinţifice

10

Granturi cîştigate prin competiţie

10

Contracte de cercetare ştiinţifică

6

Conducător de doctorat

10

Profesor invitat pentru prelegeri în universităţi de prestigiu

0

Membru în academii de ştiinţă/artă

0

Membru în asociaţii profesionale naţionale

2

Membru în asociaţii profesionale internaţionale

0

Membru în comisii de doctorat

2

Membru în colective de redacţie (inclusiv recenzor) publicaţie ISI sau

10

BDI)

4

Activitate
desfăşurată cu
studenţii

5

Membru în echipe de expertiză/comisii de evaluare a cercetării ştiinţifice

12

Membru al comitetelor ştiinţifice ale conferinţelor/simpozioanelor

16

Citări ale lucrărilor în tratate, cursuri, monografii, articole, studii etc.

26

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale

14

Organizarea de activităţi extradidactice cu studenţii (teren, seminarii pe

15

teme de specialitate etc.)
îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie

20

Activitate în

îndeplinirea sarcinilor permanente*

32

comunitatea

îndeplinirea sarcinilor periodice**

16

Membru în comisie de licenţă/disertaţie/admitere

24

Membru în comisii de specialitate/senat sau activitate de

58

academică

conducere/coordonare la nivelul universităţii/facultăţii/catedrei
Disponibilitate pentru acţiunile organizate la nivelul catedrei/facultăţii/

67

universităţii
6

Dezvoltare
profesională şi

Participarea la mobilităţi Erasmus
Participarea la alte forme de pregătire profesională sau extraprofesională

1
50

personală
Punctaj total general pe catedră

818

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE (Tab. 9)
DE CĂTRE CONDUCEREA CATEDREI/FACULTĂŢII

Nr.

CRITERIU

Nota medie

1

Complexitatea şi dificultatea activităţii specifice postului.

4,7

2

Planificarea activităţii didactice: fişa disciplinei, actualizarea materialului didactic, noutăţi

4,7

bibliografice etc.
3

îndeplinirea sarcinilor didactice din fişa postului: prezenţă la ore, punctualitate, asumarea

4,9

responsabilităţilor, autodisciplină, rigurozitate şi consecvenţă etc.
4

Utilizare material didactic adecvat obiectivelor: manual, suport de curs, caiet de lucrări

4,7

practice - inclusiv în format electronic, fişă de lectură, prezentare electronică etc.
5

Cercetarea ştiinţifică (documentare, elaborare materiale didactice, studii, îndrumare, articole

4,7

etc.)
6

Prezenţă şi activitate eficientă la acţiunile catedrei/facultăţii/universităţii (şedinţe, sesiuni etc.)

4,9

7

Realizarea sarcinilor didactice de coordonare în cadrul facultăţii: tutore, îndrumare lucrări de

4,7

licenţă/proiecte de diplomă, coordonator program de studiu, îndrumare practică etc.
8

Participare în proiecte naţionale şi internaţionale: congrese, conferinţe, publicare articole, cărţi

4,5

etc.
9

îndeplinirea sarcinilor de conducere/coordonare în cadrul universităţii/facultăţii: activităţi de

4,5

coordonare, membru Senat, membru în comisii de specialitate la nivel universitar etc.
10

Interes pentru dezvoltare profesională şi personală, participare în diferite programe, mobilităţi

4,5

Erasmus etc.
11

5

Prestigiu profesional şi moral în cadrul catedrei/facultăţii/universităţii

4,71

Nota medie pe catedră

Tab. 10 EVALUAREA COLEGIALĂ

Nr.

CRITERIU

Nota medie

1

Asumarea responsabilităţii, autodisciplină, implicare şi participare la realizarea

4,8

sarcinilor permanente/periodice
2

Abilităţi de lucru în echipă, cooperare şi integrare în colectiv

4,8

3

Perseverenţă în atingerea obiectivelor didactice şi extradidactice în cadrul

4,9

universităţii/facultăţii/catedrei
4

Consecvenţă în participări la acţiunile facultăţii/universităţii/extrauniversitare

4,9

5

Interes pentru proiecte, îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie etc.

4,8

6

Autoorganizare, perseverenţă, punctualitate, conştiinciozitate.

4,9

7

Iniţiativă,

şi fidelitate, interes pentru activităţi de dezvoltare

4,9

Nota medie pe catedră

4,86

creativitate

profesională şi personală

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI (Tab. 11)
Nr

Criteriu

Punctaj
mediu

1

Calitatea activităţii didactice: organizarea logică şi sintetizarea informaţiilor, rigoarea ştiinţifică,

4.7

noutatea cunoştinţelor, accesibilitatea predării etc.
2

Utilizarea şi eficienţa mijloacelor şi materialelor didactice în procesul de învăţământ (inclusiv

4.6

electronice): manuale, îndrumare, fişe de studiu/lucru, studii de caz, grile, proiecte, prezentări Power
Point etc.
3

Antrenarea studentului la propria formare prin motivare, stimulare, încurajarea dialogului, activităţi

4.6

în echipă şi individuale, iniţiere în cercetare, dezbateri, recomandări de studiu etc.
4

4.8

Relaţia profesor-student bazată pe respect reciproc, înţelegere empatică, disponibilitate pentru
dialog, abordare diferenţiată, tutoriat, consultanţă etc.

5

4.7

Obiectivitate şi transparenţă în evaluare, comunicarea clară la începutul activităţii a procedurii şi a
criteriilor transparente de apreciere obiectivă, argumentarea notei.

6

4.5

Capacitate de antrenare a studenţilor în activităţi extradidactice (acţiuni culturale, ecologice,
sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc.)

4.65

M EDIA GENERALA

Propuneri de îm bunătăţire a rezultatelor evaluării calităţii cadrelor didactice:
- implicarea cadrelor didactice ale catedrei în organizarea activităţilor extracurriculare;
- participarea la mobilităţile academice ale cadrelor didactice din cadrul catedrei;
- asigurarea unei evaluări obiective şi transparente a studenţilor ;
- imbunătăţirea continuă a platformei electronice a universităţii;
- obţinerea titlului de doctor în ştiinţe pedagogice de către cadrele didactice-doctoranzi ale catedrei;
- participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă.

8. EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR (Tab.13)
Pentru măsurarea şi stabilirea cerinţelor studenţilor în ceea ce priveşte activitatea didactică desfăşurata de
către cadrele didactice ale Catedrei MCF, a fost efectuat un sondaj de opinie a studenţilor. Rezultatele (în procente)
sunt următoarele:

Criteriu
Cadrul normativ
al programului
de studii
Procesul
instructiveducativ şi
suportul didactic
Stagiul de
practică
Evaluarea
rezultatelor
academice
Angajări în
câmpul muncii
Serviciile
universitare

Foarte multumit
52

Satisfăcut
30

Relativ multumit
11

Putin satisfăcut
5

Dezacord total
4

54

25

13

5

3

48

32

17

2

1

49

35

10

4

2

45

40

13

1

1

50

33

9

6

2

Relaţia studenţilor cu Universitatea a fost preponderent apreciată în mod pozitiv, generic, evaluarea putând fi
încadrată între “foarte mulţumit”şi “mulţumit”. Proporţia observaţiilor critice, care reiese din procente, este destul de
mică, totuşi existenţa lor în sine ne atrage atenţia că trebuie alocată o mai mare atenţie relaţiei cu studenţii pe
palierele identificate. Din analiza răspunsurilor la întrebări rezultă ca studenţii apreciază calitatea activităţilor
didactice şi practice susţinute, resursele de învăţare, precum şi utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele
programului de studii.

Pornind de la rezultatele obţinute, pot fi formulate punctele forte ale activităţii USEFS şi a catedrei în
special după cum urmează:
□ Programele de studii oferite de universitate sunt de o calitate înaltă;
□ Predarea în cadrul Programelor de studii se realizează în conformitate cu cerinţele actuale ale şcolii
superioare;
□ Calitatea procesului de instruire în cadrul Programului este înalt;
□ Planurile de studii sunt elaborate in conformitate cu cerinţele actuale;
□ Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular;
□ Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute, corectitudinea evaluărilor,
utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului de studii precum şi resursele de învăţare.

Punctele slabe constau în:
□ Metodele aplicate în procesul evaluării nu întotdeauna este una eficientă;
□ În relaţia profesor-student mai există tendinţe autoritare din partea cadrelor didactice;
□ Racordarea insuficientă a materialelor didactice, a notelor de curs, manualelor, îndrumarelor metodico practice, la evoluţiile din societate, economie pe plan naţional şi internaţional;
□ Procesul de ghidare şi consiliere în carieră este valorificat insuficient de catedre şi facultate;
□ Profesorii nu întotdeauna utilizează strategiile didactice eficiente în procesul de predare/învăţare/evaluare.

Considerăm benefică pentru Universitate desfasurarea procesului de evaluare anuală a satisfacţiei membrilor
comunităţii academice. Acest proiect permite realizarea unei monitorizări interne continue şi eficace, cu
identificarea facilă a posibilităţii de ameliorare a serviciilor conexe universitatii noastre. Procesul de evaluare
reprezintă totodată şi o dovadă sustenabilă pentru faptul că Universitate a este interesată de opinia tuturor membrilor
săi, le oferă acestora oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate aspectele legate de mediul universitar.

9.MOBILITATE ACADEMICĂ
Participarea membrilor catedrei la programul de mobilitate Erasmus+ . Dna Franţ A. a participat la programul
Erasmus + Teaching Mobility la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,România. Erasmus cod:RO
IASI02,Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 3-7 aprilie 2017. La catedră, dna Franţ Anna a organizat un seminar
ştiinţifico-metodic cu participarea membrilor catedrei şi a altor invitaţi, în care şi-a împărtăşit experienţa şi
cunoştinţele acumulate.
10.TRANSPARENŢA INFORM AŢIILOR DE INTERES PUBLIC
Materialele care reflectă activităţile şi realizările catedrei MCF sunt plasate pe web-at site-ul USEFS,
administratorul căruia este membrul catedrei, inginerul-programist, Lascov Andrian. În cadrul conferinţelor
internaţionale, naţionale, zilelor uşilor deschise şi a altor măsuri publice organizate de către şi în cadrul USEFS,
catedra vine cu o expoziţie de cărţi şi alte materiale publicate de membrii catedrei.
11.STAGII DE PRACTICĂ (tipuri, rezultate, suport curricular, m asuri de îm bunătăţire)
RAPORT
cu privire la calificativele obţinute
de studenţii grupelor 301, 302.
la stagiile de practică sportiv-managerială
anul de studii 2016-2017

Conform Ordinului nr. 09 - ST din 27.01.2017, studenţii anului III, Facultatea de Sport, specialitatea
Educaţie fizică şi sport, au fost repartizaţi în şcoli şi cluburi sportive pentru desfăşurarea stagiilor de practică în
perioada 30 ianuarie - 26 februarie 2017.
Prezentăm calificativele obţinute de studenţi, în funcţie de dările de seamă elaborate de către metodişti
(Tab.14-15):

Grupa 301
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele

Specializarea

Locul
desfăşurării

Nota
prezentare
raport
9,00

Nota
generală

9,00
10,00

9,00
10,00

9.00

9,00

9,00
n/p raport
practică
9,00
9,00

9,00
-

9,00

Volei

ŞSS de Acrobatică şi Rugby

2.
3.

Ardjevarnidze Andrei
Serghei
Berestean Marin Lazăr
Borozan Gheorghe Ion

Lupte
atletism

4.

Borş Victor Petru

atletism

5.
6.

Burlac Dan Sergiu
Caşu Vadim Vasile

Lupte
Fotbal

ŞSRSL „A. Doga”
ŞS Specializată de Atletism a
Ministerului Tineretului şi
Sportului
ŞS Specializată de Atletism a
Ministerului Tineretului şi
Sportului
ŞSRSJ „Oleg Creţu”
CPTF “Zimbru”

7.
8.

Lupte
Lupte

ŞSRSL „A. Doga”
ŞSRSJ „Oleg Creţu”

9.
10.

Ceban Victor Petru
Cerbadji Nicolae
Gheorghe
Chişca Tatiana Iurii
Creciun Valeria Valeriu

Natatie
Volei

SSS de înot şi Fotbal
ŞSS de Acrobatică şi Rugby

9,00
10,00

9,00
10,00

11.

Doni Gheorghe Vasile

Volei

ŞSS de Acrobatică şi Rugby

-

12.

Eşanu Cristin Corneliu

atletism

13

Gornean Oleg Ion

Lupte

ŞSSpecializată de Atletism
a Ministerului Tineretului şi
Sportului
ŞSRSL „A. Doga”

n/p raport
practică
10,00

14.

Lazar Radu Vasile

Fotbal

CPTF “Zimbru”

15

Lefterenco Cristian Boris

Lupte

ŞSRSJ „Oleg Creţu”

16

Lesnic Cristina Anatolie

Baschet

17

Martin Sergiu Gheorghe

Fotbal

CPTF “Zimbru”

18

Muntean Nicolae Iurie

Lupte

ŞSRSL „A. Doga”

19

Nederiţă Andrei Grigore

Handbal

CS Olimpus85

20

Pleşca Maxim Timofei

Handbal

CS Olimpus85

21

Sava Mihail Dumitru

Lupte

SS Rezervelor Olimpice

22

Sîrghi Alexandru Andrei

Fotbal

23

Stratan
Constantin
Şcemanenco
Oleg

24

Victoria

Tenis de câmp

Eugeniu

Lupte

9,00
9,00

10,00

n/p raport
practică
n/p raport
practică
n/p raport
practică
n/p raport
practică
9,00

9,00

9,00

9,00

n/p raport
practică
n/p raport
practică
9,00

-

9,00

CPTF “Zimbru”

10,00

10,00

ŞSS de Acrobatică şi Rugby

10,00

10,00

n/p raport
practică

-

ŞSS de Acrobatică şi Rugby

ŞSRSJ „Oleg Creţu”

-

-

Grupa 302
Nr.
d/o

Numele, prenumele

Specializ
area

Locul
desfăşurării

Nota
prezentare
raport
10,00

Nota generală

10,00

1.

Buşueva Nadejda Serghei

Fotbal

ŞSSpecializată de Atletism
nr. 3

2.

Calaşnic Alexandru Iurie

Fotbal

CPTF “Zimbru”

10,00

10,00

3.
4.
5.

Ceavdari Alexandr Vasili
Cubani Eugeniu
Dimitrov Stepan

Baschet
Natatie
Lupte

ŞSS de Acrobatică şi Rugby
CFitness ”Fitness One
ŞSRSJ „Oleg Creţu”

10,00
9,00
-

6.

Dimitrov Vadim

Lupte

ŞSRSJ „Oleg Creţu”

7.

Ignatiev Andrei Vladimir

Fotbal

ŞSSpecializată de Atletism
nr. 3

10,00
9,00
n/p raport
practică
n/p raport
practică
10,00

10,00

Conform datelor reflectate în tabel, specificăm că din numărul total de studenţi (31) repartizaţi la practică 20 (64,5%) au prezentat rapoartele de stagiari, la susţinerea publică prezentându-se 18 studenţi.
Au obţinut:
între 10 - 9,01 - 9 studenţi (29%);
între 8,01 - 9 - 11 studenţi (35%).
Restanţieri la stagiile de practică - 11 studenţi. (36%).

reuşita stagiului de practică

■ Nota 9-10 (29%)
■ Nota 8-9 (35%)
■ n/a (36%)

Fig.4 Reuşita stagiului de practică
În urma susţinerii publice a stagiilor de practică şi a portofoliilor prezentate de către studenţii stagiari
menţionăm:
• pregătirea slabă în domeniul managementului a studenţilor. Aceştia dau dovadă de cunoştinţe superficiale;
• studenţii nu au capacitatea de a sintetiza cunoştinţele teoretice cu cele practice;
• studenţii posedă un vocabular slab şi au carenţe semnificative la capitolul competenţe de comunicare;
• Unii dintre metodişti nu au aplicat corect procedura, nefiind în cunoştinţă de cauză la capitolul acte
manageriale;
• Unii studenţi au analizat documente specifice activităţii de antrenoriat, nu s-au axat pe practică în domeniul
managementului;
• Unii dintre metodişti nu au asigurat studenţilor suport informaţional la completarea actelor;

• Studenţii nu manifestă spirit strategic managerial în ceea ce priveşte abordarea problemelor din entităţile
sportive;
• O parte din actele puse la dispoziţie de către instituţiile-gazde au fost preluate de către studenţi, fără ca
acestea să fie examinate, înţelese şi/sau modificate/completate la necesitate. Acest fapt denotă fie o atitudine
indiferentă faţă de activitatea desfăşurată, fie cunoştinţe şi competenţe manageriale insuficiente ale studenţilor.
Aspecte negative ale stagiului de practică semnalate de către studenţii stagiari:
• Perioada scurtă a stagiului de practică, aceştia dorind să se implice mai mult în activităţi practice pe
perioada studiilor;
• Imposibilitatea participării la anumite evenimente sportive în scopul determinării aspectelor manageriale de
desfăşurare a acestora;
• Unităţile-gazdă nu dispun de toate actele necesare desfăşurării practicii manageriale sau, în unele cazuri, nu
este predispusă să le ofere studenţilor, motivând că este secretă.
Propuneri de eficientizare a stagiilor de practică sportiv-managerială:
• Colaborarea continuă pe durata stagiului de practică a metodiştilor cu coordonatorul;
• Întrunirea acestora, împreună cu studenţii, după două săptămâni de la începerea stagiului de practică în
scopul determinării problemelor şi neclarităţilor întâmpinate de către studenţii stagiari.

Conducătorul stagiilor de practică
din cadrul Catedrei MCF,

A. Franţ,
drd., lector universitar

12.EVALUAREA REZULTATELOR ACADEMICE
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13.ORIENTARE ÎN CARIERĂ ŞI RELAŢIILE CU PIAŢA M UNCII
Titularii disciplinelor de la catedra MCF, în permanenţă atrag atenţia studenţilor asupra orientării
profesionale şi necesitatea unei bune pregătiri în perspectiva găsirii unui loc de muncă şi cariere profesionale în
domeniul ales. Catedra a participat cu o expoziţie de materiale didactice şi ilustrative la Ziua Uşilor Deschise
petrecută la USEFS pe data de 29.03.17 şi la conferinţa internaţională din noiembrie 2016.
14.ANALIZA SWOT ACTIVITĂŢII MCF

PUNCTELE FORTE ale activităţii catedrei MCF, după cum urmează:
□ Proces didactic de calitate oferit conform cerinţelor înaintate învăţămîntului superior.
□ Cadre ştiinţifico-didactice cu experienţă profesională
□ Cercetare ştiinţifică performantă în domeniul managementului culturii fizice şi sportului de
performanţă.
□ Echipă managerială de calitate motivată, activitatea căreia este orientată spre schimbare şi
perfecţionare.

□ Calitatea înaltă a procesului instructiv-educativ
□ Studenţii sunt satisfăcuţi de calitatea activităţilor didactice şi practice susţinute,
corectitudinea evaluărilor, utilitatea disciplinelor studiate în raport cu cerinţele programului de studii
precum şi resursele de învăţare;
□ Realizarea stagiilor de practică are loc în baza acordurilor de parteneriat cu unităţile
antreprenoriale
□ Existenţa unei baze ştiinţifico-didactice la nivelul înalt ce contribuie la continuarea
procesului investiţional.

PUNCTELE SLABE catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice, după cum
urmează:
□ Activitatea de cercetare ştiinţifică este deficitară pentru unele cadre didactice.
□ Racordarea insuficientă a conţinutului curricular la ghidarea in carieră;
□ Procedurarea activităţilor de evaluare a performanţelor cadrelor didactice;
□ Dezvoltarea de parteneriate internaţionale;
□ Implicarea insuficientă a studenţilor in activitatea didactică;
□ Activităţi insuficiente extracurriculare cu studenţii;
□ Tehnologiile informaţionale inegal folosite.

15.MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN CADRU CATEDREI MCF.
• Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia;
• asigurarea suportului metodic al procesului didactic, actualizarea curriculelor disciplinare la cerinţele
europene;
• realizarea unui proces de învăţământ performant în domeniul culturii fizice şi sportului;
• elaborarea de note de curs, îndrumare, culegeri de probleme în format electronic sau tipărit pentru
disciplinele din planurile de învăţământ;
• stimularea pregătirii sistematice a studenţilor pentru lecţii prin exigenţele înaintate la evaluările curente ale
studenţilor şi masteranzilor;
• extinderea utilizării metodelor informaţionale şi de comunicare moderne în actul didactic şi procesul de
cercetare ştiinţifică.

ECHIPA DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA CATEDRĂ
PREŞEDINTE_Budevici-Puiu Anatol, dr.prof.conf______________
VICEPRE:EDINTE_Cu;nreov Alexei, dr.conf.univ-------------------MEMBRII_SavinAlexandru, lector univ.______________

