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PLANUL
ACTIVITĂŢII EDUCATIVE CU STUDENŢII
CATEDRA „MEDICINĂ SPORTIVĂ”
PENTRU ANUL DE STUDII 2019-2020

Activităţile cultural-educative au un caracter complementar planurilor de învăţământ şi au drept scop formarea şi
dezvoltarea la studenţi a personalităţii viitorului cetăţean.
Obiective prioritare ale catedrei „Medicină Sportivă” în acest sens sunt:
1.

Educarea patriotică a viitorilor profesori şi antrenori de educaţie fizică, precum şi cultivarea ataşamentului lor faţă de
neam şi ţară.

2.

Promovarea consecventă a valorilor spirituale autentice, româneşti şi universale.

3.

Formarea la viitorii profesori şi antrenori a abilităţilor necesare planificării, organizării şi conducerii activităţilor
cultural-educative şi artistice.

4.

Angajarea sistematică a întregului personal în ansamblul acţiunilor educative-formative, complementare procesului de
învăţământ.

5.

Stimularea creativităţii.

6.

Diversificarea ofertelor formative şi diferenţierea lor pe categorii de personal.

7.

Gestionarea actului educativ la nivelul catedrei (îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţilor cu studenţii).

Activităţile educative se desfăşoară în baza unor planuri elaborate de către profesorii catderi atât pe durata întregului an
universitar, cât şi lunar:
Nr.
1.

2.

Activităţi programate
Convocarea şefilor de grupe academice la
şedinţele comisiei educative în scopul discutării
şi aprecierii activităţilor programate
Informarea studenţilor privind procesul de
instruire la disciplinele din cadrul catedrei

Termen de
realizare
Septembrie, 2019

Septembrie, 2019

Responsabili
Deleu I., Dorgan V.,
Moroșan I.,
Dudnic E.
Membrii catedrei

Note privind
îndeplinirea

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„Medicină Sportivă”
Organizarea excursiei la Laboratorul Biochimic
Participarea la Crosul tradiţional a USEFS
5 octombrie – Ziua Internaţională a
Profesorului. Organizarea unei activităţi
consacrate profesorilor USEFS
Excursie la Muzeul de Anatomie, Universitatea
de Stat
de Medicină
şi
Farmacie
„N.Testemiţeanu”
Organizarea participării studenţilor în cadul
campaniei „Donează sânge! Dăruieşte o
picatură de viaţă!”
Măsuri
de
prevenire
şi
educaţie
anticorupţională.
Organizarea
discuţiilor,
aplicarea testelor cu studenţii
Sărbătoarea Crăciunului. Organizarea unei
mese rotunde tematice
Acţiuni de informare privind modul sănătos de
viaţă
Familiarizarea studenţilor cu Programul
Naţional de asigurare a egalităţii de gen în RM
Sport curat!!! Organizarea unei măsuri de
educaţie antidoping
Organizarea mesei rotunde cu tematica
„Problemele studenţilor secolului XXI”
Sărbătoarea „Ziua Europei”
Acţiuni de informare privind prevenirea viciilor

Septembrie, 2019
Septembrie 2019
Octombrie, 2019

Deleu I.
Membrii catedrei
Membrii catedrei

Octombrie, 2019

Octombrie, 2019

Deleu I., Dorgan V.,
Moroșan I.,
Gîrlea N.
Membrii catedrei

Noiembrie, 2019

Membrii catedrei

Decembrie, 2019

Membrii catedrei

Ianuarie, 2020

Moroșan I.,
Erhan E.
Membrii catedrei

Februarie, 2020
Martie, 2020
Aprilie, 2020
Mai, 2020
Iunie, 2020

Dudnic E.,
Tataru A.
Gîrlea N.,
Lupașco V.
Membrii catedrei
Membrii catedrei

