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Catedra Natație și Turism
Anul de studii__2015-2016
I. DATE GENERALE DESPRE CATEDRĂ ŞI STRUCTURA EI

Mindrigan Vasile

2.

Rîşneac Boris

+

3.

Botnarenco Teodor

+

4.

Solonenco Grigore

5.

Diacenco Eugenia

+

6.

Stepanova Natalia

+

7.

Arhirii Isai

8.

Scorţenschi Dmitri

9.

Onoi Mihai

+

10.

Lupaşco Nicolai

+

11.

Grosu Maria

12.

Jomiru Irina

+

13.

Papanaga Igor

+

14.

Miron Marina

+

15.

Dragu Mircea

16.

Demcenco Petru

Total

16

Lector

1.

univ.

Numele, prenumele

Total

Doctorand

Dr., univ

Conferenţiar

Dr., conf.univ.

Dr., prof.univ.

univ.
Dr.hab., conf.

Nr. crt.

Dr. hab., prof.

Tabelul 1

+

+

+
+

+

+
+
3

1

1

5

2

4

16

2
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Îndeplinirea normei didactice
Tabelul 2
Nr.
crt.

Nume, prenume

Norma

Planif.

Îndep.

+

–

1.

Mindrigan Vasile

1,5

1229

1229

-

-

2.

Rîșneac Boris

1,25

864

979

+115

-

3.

Botnarenco Teodor

1

723

746

+23

-

4.

Stepanova Natalia

1,5

1202

1202

-

-

5.

Diacenco Eugenia

1,5

1098

1098

-

-

6.

Solonenco Grigore

1,5

1114

1114

-

-

7.

Scorțenschii Dmitri

1

827

824

-

-3

8.

Arhirii Isai

1

814

782

-

- 32

9.

Papanaga Igor

0,25

199

199

-

-

10.

Onoi Mihail

1,5

1259

1259

-

-

11.

Grosu Maria

1,5

1201

1201

-

-

12.

Jomiru Irina

1,5

1100

1100

-

-

13.

Miron Marina

0,5

392

392

-

-

14.

Lupașco Nicolai

0,5

379

379

-

-

15.

Demcenco Petru

240 (ore)

240

240

–

–

16.

Dragu Mircea

240 (ore)

240

240

–

–

TOTAL

16,00

11401

11613

+103
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ-METODICĂ ŞI DE ORGANIZARE METODICĂ
A PROCESULUI DE STUDII
(planificarea procesului de studii (fișa disciplinei, plan calendaristic, curricula desfășurată, proiectarea
curriculară desfășurată), elaborarea unor noi programe de studii (modificare programe de studii)
licență, master, elaborarea cursurilor noi, forme şi mijloace de instruire (ghiduri metodice), elaborarea
materialelor științifice didactice-metodice (cursuri universitare, note de curs, ghiduri, culegeri de
materiale, studii de caz, tabele, hărți etc.) asigurarea organizatorică şi didactică - metodică a formelor
de evaluare, asigurarea științifică-didactică, metodică a consultațiilor şi lucrului individual al
studentului, asigurarea organizatorică şi metodică a instruirii practice, susţinerea prelegerilor şi
lucrărilor practice deschise etc.).
Nr
d/o

Denumirea activităţii

Termenul
executării

Executorii

Remarcă
referitor la
indeplinire

1.

Activitatea didactică s-a desfășurat în
concordanță cu curricula disciplinei
Programele de studii sau perfecționat în
concordanță cu cerințele contemporane de
predare
Asigurarea didactico-metodică-s-a realizat
prin: cursuri teoretice, lecții practice,
seminare, lecții metodice, consultații,
evaluări prin chestionare și teste
Activitatea didactică individuală s-a
direcționat spre aprofundarea studierii
materialului teoretic și perfecționarea
elementelor tehnice de înot. Evaluarea s-a
efectuat prin lucrări de control, testări
teoretico-practice
Curricula universitară facultatea Scop

Pe parcursul anului de
studiu
Pe parcursul anului de
studiu

Rîșneac B

S-a îndeplinit

Rîșneac B

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Rîșneac B.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Rîșneac B.

S-a îndeplinit

Pînă 1.09.15
Pe parcursul anului
de studiu
Pe parcursul anului
de studiu

Arhirii I.
Solonenco
G.
Solonenco
G.

S-a realizat
S-a realizat

Pe parcursul anului
de studiu

Solonenco
G.

S-a realizat

Pe parcursul anului
de studiu

Solonenco
G.

S-a realizat

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Activitatea didactică s-a desfășurat în
concordanță cu curricula disciplinei
Programele de studii s-au perfecționat
țn
conformitate
cu
cerințele
contemporane de predare
Asigurarea didactico-metodică s-a
realizat prin cursuri teoretice, lecții
practice, seminare, lecții metodice,
consultații, evaluări prin chestionare și
teste
Activitatea didactică individuală s-a
direcționat spre apropierea studierii
materialului teoretic și practic și
perfecționarea elementelor tehnice de
înot. Evaluarea s-a efectuat prin lucrări
de control, testării teoretico-practice

S-a realizat
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10.

Programele de studii s-a perfecționat
în
conformitate
cu
cerințele
contemporane de predare

Pe parcursul anului
de studiu

Stepanova
N.

S-a îndeplinitt

11.

Asigurarea didactico-metodică s-a realizat
prin cursuri teoretice, lecții practice,
seminare, consultații, evaluare prin
chestionare și teste
Bazele tehnicii probei sportive alese II

Pe parcursul anului
de studiu

Stepanova
N.

S-a îndeplinitt

Pe parcursul
semestrului III
Pe parcursul
semestrului III
Noiembrie 2015
Sem. IV, an. II

Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Botnarenco T.
Botnarenco T.

S-a îndeplinit
S-a îndeplinit

Sem. V

Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Sem. II, masterat

Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Septembrie, 2015
Septembrie, 2015
Septembrie, 2015

Diacenco E.
Diacenco E.
Diacenco E.

S-a îndeplinit
S-a îndeplinit
S-a îndeplinit

Octombrie, 2015,
Mai, 2015
Pe parcursul anului de
studiu
Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Desfășurarea
consultațiilor
cu Pe parcursul anului
de studii
studenții
Acordarea ajutorului studenților la
Pe parcursul anului
elaborarea proiectelor didactice pentru
de studii
practica de instruire
Participare în procesul de organizare și
Mai 2016
desfășurare a competițiilor la înot
USEFS
Desfășurarea activității didactice Pe parcursul anului
de studii
conform curriculei disciplinei
Prelucrarea materialului preconizat
pentru
elaborarea
unei
lucrări
metodice în ajutorul studentului la
Septembrie, 2015
disciplina ”tehnici de orientare
sportivă” pentru ciclul II masterat
Perfecționarea programei curriculare
Septembrie, 2015
la disciplina ”turism-curs de bazaă”

Scorțenschi
D.

Îndeplinit

Scorțenschi
D.

Îndeplinit

Scorțenschi
D.

Îndeplinit

Scorțenschi
D.

Îndeplinit

Onoi M.

Materialul a fost
prelucrat și este
gata de a fi
publicat

Onoi M.

Îndeplinit

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

Tehnologia pregătirii fizice în proba de
sport aleasă (Înotul)
Curricula Natație facultatea Sport
Curricula desfășurată la disciplina
APTȘRSA în natație
Perfecționarea curriculei la disciplina
OAATMC
Curs la disciplina ”Teoria competițiilor”,
masterat
Perfecționarea fișei disciplinei la F=T
Perfecționarea curriculei specialității F+T
Prelucrarea planului actual la disciplina
”Înotul” specialitatea F+T
Participare în procesul de organizare și
desfășurarea competițiilor de înot
Aplicarea în practica de instruire celor
mai noi forme și mijloace de pregătire
Asigurarea didactico-metodică s-a realizat
prin cursuri teoretice, lecții practice,
seminare, evaluare prin chestionare și
teste
Participarea în pregătirea și desfășurarea
conferințelor și seminarelor la catedre,
participarea la ședințele catedrei
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31.

32.

Acumularea
materialului
video
necesar pentru specialitatea ”Cultura
fizică recreativă” la disciplinele
”Turism” sportiv” și ”Tehnici de
orientare sportivă”
Elaborarea
programei
pentru
Conferința științifică studențească
specializată de turism

Septembrie, 2015
Ianuarie, 2016

Martie, 2016

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Mindrigan
V.
Onoi M.

Onoi M.

Crearea electronică a cursului la
disciplina ”Marketingul turistic”
Aprilie, 2016

Onoi M.

Pregătirea, organizarea și desfășurarea
marșurilor turistice: pedestru, montan
și nautic

Pe parcursul anului

Mindrigan
V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.

Pregătirea echipei pentru campionatul
universitar la proba de ”orientare
sportivă” rezervat studenților

Noiembrie, 2015

Onoi M.
Jomiru I.

Martie, 2016

Onoi M.

Aprilie, 2016

Mindrigan
V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.

Mai, 2016

Mindrigan
V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.

Organizarea
și
desfășurarea
conferinței științifice studențești

Vizitarea expoziției internaționale
specializate ”Turism și servicii
hoteliere 2016”

Organizarea și desfășurarea unui marș
turistic montan în Romînia, munții
Carpați

Îndeplinit

Conferința
științifică
studențească
realizată și
prezentată
Centrului de
Cercetare
științifică în EFS,
al USEFS
Cursul la
disciplina
”Marketingul
turistic” a fost
creat și prezentat
șefului de catedră
Marșurile
pedestre și
montane s-au
desfășurat
conform
planificării
Echipa USEFS, a
participat la
campionat
clasîndu-se pe
locul IIV
Conferința
științifică
studențească
specializată de
turism a vut loc
pe data de
22.04.2016
Vizitarea
expoziției a avut
loc în prima zi de
dsechidere a
acesteea pe dara
de 07.04.2016
Marșul s-a
desfășurat un pic
mai înainte din
cauza vacanței
6
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39.

40.

Organizarea excursiilor la obiectivele
turistice de pe teritoriul Republicii
Moldova

Pe parcursul anului

Curricula
disciplinei
Gestiunea
Hotelieră
Curricula disciplinei Turism asanativ
Fișa disciplinei Turism Rural
Curricula disciplinei Turism Rural
Vizitarea expoziției internaționale
specializate ”Turism și Servicii
Hoteliere”
Actualizarea materialului textelor de
prelegeri la: Turismul Ecologic,
Managementul
Turistic,
Managementul Excursiei, Turism curs
de bază.

SeptembrieOctombrie
Ianuarie-Februarie
Ianuarie-Februarie
Ianuarie-Februarie

Perfecţionarea programei curriculare
la disciplina „Turism curs de bază,
Managementul
Turistic,
Managementul excursiei, Turismul
Ecologic”
Redactarea materialului video necesar
la
disciplinele
„Turism
(Kinetoterapie)” şi „Managementul
excursiei”.

Septembrie
2015

48.

Elaborarea testelor pentru realizarea
evaluărilor
curente
disciplinele:
„Managementul
Turistic,
Managementul excursiei, Turism curs
de bază, Turismul Ecologic”

Decembrie
2015

49.

Amenajarea zonei pentru desfăşurarea
orelor practice în teren.

50.

Emiterea programului de activități
turistice
privind
perfecționarea
tehnicii turistice.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

Aprilie, 2016
Septembrie
2015

Octombrie
martie
2015

Pe parcursul anului

Februarie
aprilie
2016

Mindrigan
V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.

studenților pe
data de 20-24.2404. 2016
S-au desfășurat
excursii în
”Codri” și la
mănăstirea
Veverița din
raionul Călărași

Jomiru I.

Îndeplinit

Jomiru I.
Jomiru I.
Jomiru I.

Îndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit

Jomiru I.

Îndeplinit

Grosu Maria Materialul a fost
prelucrat
şi
adaptat
cu
informație
din
literatura
de
specialitate.
Grosu Maria Programele
au
fost prelucrate şi
adaptate conform
noilor cerinţe.
Grosu Maria Au fost selectate
materiale video
pentru
sistematizarea
mai aprofundată
a materialului
Grosu Maria Testele au fost
elaborate în bza
celor trei criterii:
aplicare,
integrare,
cunoaștere.
Grosu Maria Zona pentru
Onoi Mihail desfășurarea
Jomiru Irina orele practice a
fost montată
conform
progrmaei
Grosu Maria Programul
privind
perfecționarea
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tehnicii turistice
51.

Prelucrarea materialului preconizat pentru
elaborarea unui manual de turism în
ajutorul
studentului
în
domeniul
turismului.
Perfecţionarea programei curriculare la
disciplina „Managementul excursiei”

Septembrie
2015

Septembrie
2015

Mindrigan
Vasile

53.

Elaborarea programei curriculare la
disciplina
„Managementul
calității”specialitatea
”Tehnologia
managementului turistic”

Septembrie
2015

Mindrigan
Vasile

54.

Elaborarea programei curriculare la
disciplina „Tehnici operaționale de
turism”specialitatea
”Tehnologia
managementului turistic”

octombrie
2015

Mindrigan
Vasile

55.

Elaborarea proiectului de practica de
iniţiere şi tehnologică la specialitatea
„Cultura Fizică Recreativă”.

Septembrie 2015
Ianuarie 2016

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail

56

Elaborarea
ştiinţifică
Turism.
Pregătirea,
marşurilor
nautic

programei pentru Conferinţa
studenţească specializată de

Martie
2016

organizarea şi desfăşurarea
turistice: pedestru, montan şi

Pe pracursul anului

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina
Mindrigan
Vasile
.
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Jomiru Irina

52.

57.

58.

Vizitarea
expoziţiei
internaţionale
specializate: „Turism şi servicii hoteliere
2016”

Aprilie
2016

59.

Elaborarea Fişilor la disciplinele ciclul I
”Cultura fizică recreativă” și ciclul II
”Masterat”
Organizarea şi desfăşurarea unui marş
turistic
montan în România, munţii
Carpaţi.

Septembie-Octombrie

60.

Mai
2016

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail

Materialul a fost
prelucrat şi este
gata de a fi
publicat
Programele
la
disciplina
„Managementul
excursiei” au fost
prelucrate
şi
adaptate conform
noilor cerinţe.
Programele
la
disciplina
„Managementul
calității”au
fost
prelucrate
şi
adaptate conform
noilor cerinţe.
Programele
la
disciplina
„
Tehnici
operaționale
de
turism ”au fost
prelucrate
şi
adaptate conform
noilor cerinţe.
Proiectul
de
practica de iniţiere
şi tehnologică a
fost elaborat şi
prezentat
decanatului d.

Îndeplinit
Marşurile pedestre
şi montane s-au
desfăşurat conform
planificării

Îndeplinit

Îndeplinit

Îndeplinit
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ELABORĂRI DE CURSURI DIDACTICE ŞI LUCRĂRI METODICE
NECESARE PROCESULUI DE STUDII
Materialele enumerate se anexează raportului pe suport de hîrtie, în formă
electronică sau volumul editat
Denumirea
materialului
elaborat

Volum
(c.a.)

Antrenamentul sportiv în
ramura sportivă aleasă II
Rîșneac B.

Înotul sportiv
(Monografie)

8 (c.a)

Editat
100 ex.

MPTTRSA
Rîșneac B.
Natație
Arhirii I.
Antrenamentul sportiv în
ramura sportivă aleasă I
Solonenco G.
Metodica de predare a
înotului
Stepanova N.
Înot Kinetoterapie
Stepanova N.

Înotul sportiv
(Monografie)
Curs de lecție

8 (c.a)

Editat 100 ex.

Înotul sportiv

8 (c.a.)

Didactica înotului
I

4 (c.a.)

+

1

Kinetoterapie

2 (c.a.)

+

1

Cur. BTRSA

6 (c. a.)

Manuscris

Tipărit

Curs de lecție pentru
studenții specializați
PEF
Curs de lecție pentru
studenții specializați
Kinetoterapie
S-a îndeplinit

BTRSAI

3 (c. a.)

Manuscris

Tipărit

S-a îndeplinit

Revederea și
prelucrarea
curric. TPFPSA
Înotul sportiv
(lucrare
metodică)
Mijloacele
învățării și
perfecționării
procedeelor de
înot
”Învățarea
tehnicii înotului
sportiv și
aplicativ”
Suport de curs

2 (c.a.)

Manuscris

Tipărit

S-a îndeplinit

În formă
electronică

Tipărit

S-a îndeplinit

Denumirea disciplinei
(activităţi) autorul

Înotul BTRSA II
Botnarenco T.
Înotul BTRSAI
Botnarenco T.
Înotul (TPFPSH)
Botnarenco T.
Înotul sportiv
T. Botnarenco
E. Diacenco
Înotul (specialit. F+T)
(E. Diacenco)

Înotul (specialit. EFS)
(E. Diacenco)

Turism sportiv
Onoi M.

Forma
(electronică,
manuscris)

Multiplicare
(editat,
tipărit, nr.
exemplare)

Comentarii, realizări
Monografia editată
conține conceptele
teoretice și
metodologice privind
pregătirea viitorilor
specialiști pentru
domeniul Natației

manuscris
Editat 100 ex.

4(c.a)

Electronic și
manuscris

Curs de lecții pentru
studenții F+T

4(c.a)

Electronic și
manuscris

Curs de lecții pentru
studenții EFS

5,75
coli

Electronicămanuscrisă

Suport pe hîrtie
copertat

Suportul de curs este pe
hîrtie aranjat, rămîne a fi
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Manual

15,62
coli

Electronicămanuscrisă

Suport de hîrtie

Suport de curs

7,44
coli

Electronicămanuscris

Suport de hîrtie
copertat

Managementul calității
Mindrigan Vasile

Suport de curs

6,60
coli

Electronicămanuscris

Suport de hîrtie
copertat

Turism şi orientare
sportivă
Mindrigan Vasile
Onoi Mihail

Manual

15,62
coli

Electronicămanuscris

Suport de hîrtie

Turism și orientare
sportivă
Mindrigan V.
Onoi M.
Tehnici operaționale de
turism
Mindrigan Vasile

redactat și editat
Materialul pentru
manual este pe hîrtie
aranjat, rămîne a fi
redactat și editat
Suportul de curs este pe
hîrtie aranjat. Rîmăne a
fi redactat şi editat.
Suportul de curs este pe
hîrtie aranjat. Rîmăne a
fi redactat şi editat.
Materialul pentru
manual este pe hîrtie
aranjat. Rîmăne a fi
redactat şi editat.
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
(planificat-realizat)
Nr
d/o

Denumirea temei de
cercetare şi etapele pentru
anul universitar curent

Termenul de executare,
rezultatele preconizate
pentru fiecare etapă

Executori

Comentariu realizat,

1.

Asigurarea științifico-metodică a
procesului de antrenament al
lotului Național de natație a RM
pentru perioada anilor 2015-2018
Etapa I
Analiza efortului fizic în probele
de înot în ciclu anual de pregătire
Etapa II
Metodele monitorizării efortului
în cadrul competițional
Etapa III
Aprecierea rezultatelor sportive
în
competițiile
de
vîrf
(republicane, internaționale)
Formarea
competențelor
profesionale la studenții facultății
de pedagogie în cadrul lecției de
înot prin aplicarea mijloacelor
audio-vizuale
Asigurarea științifico-metodică a
procesului de antrenament al
lotului național de Natație al RM
pentru perioada anilor 2015-2018

2015-2016
S-au efectuat testări privind
dinamica efortului în cele 7
zone de antrenament
Prin metode exprapolării
sau analizat rezultatele
sportive obținute
S-au obținut patru cote
olimpice: Chișca T. – msci,
Izbișciuc P. – msci,
Perstnova T - msci

Rîșneac B.,
Solonenco G.

Cercetarea realizată în
anul 2015-2016 ne-a
permis să influențăm
procesul de pregătire
sportivă prin aplicarea
mijloacelor
tehnice
computerizate

S-a scris articolul pentru
Conferința internațională,
Chișinău, noiembrie, 2016

Arhirii I.

2015-2018

Solonenco G.
Rîșneac B.

Etapa I
Analiza efortului fizic în probele
de înot în ciclul annual de
pregătire
Procesul de instruire se realizează
prin consultații, susțineri de teză
de licență, masterat
Stabilirea nivelului de pregătire a
forței înotătorului în condiții
nespecifice (pe uscat) și în apă.
Etapa I
1. Studiul bibliografic pe tema
abordată
Etapa II
1. Instruirea nivelului de
pregătire a forței de tracțiune a
înotătorilor prin intermediul
aplicării metodelor
dinamometrice

S-au efectuat testări a
repartizării materialului în
cele șapte zone de effort

Cercetarea realizată în
anul 2015-2016 ne-a
permis să influențăm
procesul de pregătire
sportivă prin aplicarea
mijloacelor
tehnice
computerizate

Kozlov V.
Guza D.
(Stepanova N.)
Botnarenco T.

Susținerea tezei de master
Susținerea tezei de
licență
Cercetarea efectuată în
anul 2015-2016 va
contribui să îmbunătățim
procesul de pregătire a
sportivilor de
performanță prin
intermediul aplicării
mijloacelor tehnice
computerizate

2.

3.

4.

5.

6.

Metodologia
implementării
hidroremorcherului
computerizat
în
vederea

15.06.16
16.06.16
Octombrie 2015-martie
2016
Pe parcursul cercetării sau
efectuat testări privind
nivelul forței de vîslire la
înotătorii-juniori
Septembrie, 2015noiembrie, 2016
Decembrie, 2015
Februarie, 2016
Martie, aprilie, mai, 2016

Botnarenco T.
Botnarenco T.

Scorțenschi
D.
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7.

9.

dezvoltării amplitudinii de
forță-viteză la înotătorii de
performanță;
-Desfășurarea experimentului
prealabil;
Analiza viziunilor
contemporane ale antrenorilor
și specialiștilor despre
pregătirea tehnicii înotătorilor
de înaltă calificare
Unele aspecte în desfășurarea
activităților turistice în
instituțiile extrașcolare

Septembrie-noiembrie
2015

Realizat

Aprilie, 2016

Realizat

Articol în materialele
conferinței studențești,
coautor Diacenco
Ecaterina
Noimbrie, 2015

Onoi M.

10.

11.

14.

16.

17.
18.

Strategii de dezvoltare a
ofertei companiilor aeriene
autohtone și internaționale

Aprile, 2016
Seghedii A.
Onoi M.

Articolul prezentata a
fost realizat și publicat
în cadrul Conferinței
științifice
internaționale ”Cultura
fizică și sportul într0o
societate bazată pe
cunoaștere”,
06.11.2015-0,25 coli
Conferința științifica
internaționale
studențești ”probleme
actuale ale teoriei și
practicii culturii fizice”,
ediția XIX-a 2204.2016-0,25 coli
Scientific Conference –
Vith edition ”Trend and
perspective in physical
culture and sports” 2627 of May, 2016,
Suceava, Romînia –
0,25 coli
Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Cultura
fizică şi sportul într-o
societate bazată pe
cunoaştere”.,
06.11.2015 -0,25 coli.

The analysis of the tehnical
aspects of competitions on the
pedestrian tourism performed
by students of secondary
school

Mai, 2016

Socializarea adolescenților în
practirea formelor turismului
activ și integrarea într-un grup
nou.

Noiembrie
2015

Grosu Maria

Octombrie
2015

Mindrigan
Vasile

Chişinău:
Valinex,
2015, 167 p. ISBN
978-9975-68-274-9.

Mai
2016

Mindrigan
Vasile,

ISBN 978-9975-52188-8. Chişinău, 2016.
24 p.
Chișinău: conf. st
12

Formarea profesională a
studenţilor din învăţământul
universitar de educaţie fizică
şi sport la specializarea
Manager în turism
Cer Tour:
Catalogul
agropensiunilor certificate în
Republica Moldova
Dezvoltarea
calităţilor

Mindrigan V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.

Noembrie
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motrice
prin
intermediul
practicării turismului sportiv.
În: Cultura fizică și sportul
într-o societate bazată pe
cunoaștere
The analysis of the tehnical
aspects of competitions on the
pedestrian tourism performed
by students of secondary
school.

2015

Роль
образовательнодидактического комплекса в
формировании
профессиональных
компетенций
будущих
менеджеров туризма

Octombrie
2015.

21.

Abordări de
învăţămîntului
turistic:

Octombrie
2015.

22.

Analiza
implementării
strategiei de dezvoltare a
turismului „Turism 2020” în
Republica Moldova în anii
2014-2015.

19.

20.

conţinut al
profesional

Mai
2016

Aprilie
2016

Mindrigan
Vasile

intern. USEFS, 2015, p.
101-105.

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina

Scientific Conference –
Vith edition „Trends
and perspective in
physical culture and
sports” 26-27 of May
2016
Suceava,
România-0,25 coli.
Физическая культура
спорт и туризм.
Интеграционные
процессы науки и
практики: материалы
межд. науч.-прак.
конф., Ореол 2015, с.
494-500
Simp. Şt. intren.
Chişinău:UASM, 2015
p. 110-116.

Миндриган
Вaсиле

Mindrigan
Vasile
Sava Panfil

Mindrigan V., Conferinţa internţională
Bicherschi T.
studenţească.
„Probleme actuale ale
teoriei şi practicii
culturii fizice”,
desfăşurată în
Chişinău: USEFS,
2016.
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LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR
ELABORATE ŞI PUBLICATE LA CATEDRĂ
Planificare şi realizare
Lucrările enumerate se anexează raportului în forma realizată (suport de hîrtie manuscris, forma electronică,
editat)

Autorul

Tipul lucrării, titlul

Date editoriale, editura, localitatea,
anul ediției sau denumirea
ziarului/revistei ziua, anul
publicării, paginile

Solonenco G.

Monitorizarea vitezei de înot a
sportivilor în etapa
competițională

Materialele
conferinței
științifice
internaționale
„Cultura fizică şi sportul într-o
societate
bazată
pe
cunoaștere”, USEFS, 2015 p.
274-278

Solonenco G.

”Сравнительная
характеристика показателей
физического развития,
общедвигательной и
психомоторной
подготовленности юных
спортсменов в водных видов
спорта
Комплексные исследования
процессов долговременной
адаптации организма
спортсменов

Международная научная
коференция студентов и
молодых учёных, Россия,
Малахова МГАФК, 25
апреля, 2016

Solonenco G.

Stepanova N.

Caracteristica mijloacelor și
metodelor de bază în
perfecționarea întoarcerilor în
înot

Stepanova N.

Eficiența metodelor și
mijloacelor de perfecționare a
întoarcerilor în înot

Botnarenco
T.
Diacenco E.

Lucrare metodică ”Micuții
înoată”
Влияние целенаправленного
исследования подвижных игр
на процесс освоения навыков
плавания студентами

Onoi M.

Unele aspecte în desfășurarea
activităților turistice în
instituțiile extrașcolare

Volumul
(c.a.)

Comentarii,
realizare

„Cultura fizică şi sportul într-o
societate bazată pe
cunoaștere”, USEFS, 2015, p.
338-41
Conferința științifică
internațională, Zilele
academice arădene, Ediția
XXVI-a, Secțiunea Sport și
comportament motric, Arad
18-21 mai, 2016, 7 p.
Revista Teoria și arta educației
fizice în școală, Chișinău,
3/2015, p. 66-69.
S-a îndeplinit
Conferința științifică
internațională, Chișinău: USEFS,
2015. -p. 61-65

”Cultura fizică și sportul într-o
societate bazată pe
cunoaștere”, Chișinău, USEFS,
06.11.2015

0,25 coli

A fost
publicat
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Mindrigan
V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.
Grosu Maria

Mindrigan V.
.

Mindrigan V.
.

0,25 coli
Scientific Conference –Vith
edition ”Trend and perspective
in physical culture and sports”
Romînia, Universitatea Ștefan
cel Mare din Suceava, 26-27 of
May, 2016
Socializarea adolescenților în În materialele Conferinţei 0,25 coli
internaţionale
practirea formelor turismului ştiinţifice
activ și integrarea într-un grup „Cultura fizică şi sportul într-o
societate
bazată
pe
nou.
cunoaştere”. Chişinău: USEFS,
06.11.2015.

The analysis of the tehnical
aspects of competitions on the
pedestrian tourism performed
by students of secondary
school

Conferinţa studenţească.
„Probleme actuale ale teoriei şi
practicii sportului nautic şi
turismului”.
Conferinţa
internaţională
studenţească. „Probleme actuale
ale teoriei şi practicii culturii
fizice”.

A fost
publicat

A fost
publicat

Chişinău: USEFS, 22 martie.
2016

0,25 coli

A fost
publicat

Desfăşurată în perioada 22 aprilie.
Chişinău: USEFS, 2016

0,25

A fost
publicat
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ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ CU STUDENŢII
(Activitatea conducătorilor de grupă, organizarea întrunirilor cu persoane remarcabile,
excursii, dispute etc).
Remarcă
realizat

Nr
d/o

Denumirea activității

1.

Desfășurarea competiției de înot cu
studenții specializați de înot
Desfășurarea campionatului de înot
al USEFS
Participare la campionatul Rusiei de
natație a studenților catedrei
(Chișca T., medaliat cu aur)
Participare la campionatul Ucrainei
Participare la Campionatul Romîniei
Chilca T.-msci, barem olimpic – 2
medalii de aur
Izbișciuc P. – msci, medaliat cu aur
Asigurarea arbitrajului la trei
competiții Republicane de natație

22.10.2015

Rîșneac B.

S-a realizat

12.05.2016

Rîșneac B.

S-a realizat

16.23.2016

Rîșneac B.
Chișca T.

S-a realizat

15-21.03.2016
25-29.05.2016

Izbișciuc P.
Chișcă T.
Izbișciuc P.

S-a realizat
S-a realizat

Conform calendarului
competițional al federației

S-a realizat

Organizarea și desfășurarea
Competițiilor de înot cu studenții
USEFS
Participarea studenților care se
specializează la înot anul I (BTPSA
I) la organizarea și desfășurarea
Campionatului de înot a
Universității
Desfășurarea campionatului USEFS
de înot
Desfășurarea campionatului USEFS
de înot (deschis)
Participarea la Campionatul
Ucrainei msci Izbișciuc P. a
îndeplinit baremul Olimpic la
distanța de 50 m s/l
Participarea la Campionatul Rusiei
msci Chișca Tatiana, medaliată cu
aur la distanța de 50 m bras și care a
stabilit un nou record al RM
Participare la Campionatul Romîniei
msci Chișca tatiana medaliată cu
două medalii de aur la 50 m bras și
100 m bras.
Asigurarea arbitrajului la trei
competiții

22.10.2015

Rîșneac B.
studenții de la
specialitate
Profesorii catedrei

S-a realizat

22.10.2015

Arhirii I.,
profesorii catedrei
și studenții care se
specializează la
înot
Solonenco G.

12.05.2016

Solonenco G.

S-a realizat

15-21.03.2016

Chișca Tatiana
Izbișciuc Pavel

S-a realizat

16-23.04.201

Chișca Tatiana
Izbișciuc Pavel

S-a realizat

25-29.05.2016

Chișca Tatiana
Izbișciuc Pavel

S-a realizat

Conform calendarului
competițional al Federației

Solonenco G. și
studenții de la
specialitate
Stepanova N.

S-a realizat

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

16.

Desfășurarea campionatului USEFS
de înot

Termenul de executare

12.05.2016

22.10.15
12.05.16

Executorii

S-a realizat

S-a realizat

S-a realizat
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17.

Asigurarea arbitrului la trei
competiții Republicane

Conform calendarului
competițional al Federației

18.

Convorbiri cu studenții care se
specializează la înot despre viitoarea
lor profesie în calitate de antrenori
în domeniul natației
Despre activitatea studenților an. 3
și 4 în aspectul învățării elevilor
care se odihnesc în taberele de vară,
ă înoate înotul
Despre atitudinile studenților față
de tradițiile Țării sale – R. Moldova
Participarea studenților care se
specializează la înot la competițiile
universitare de înot
Organizarea și desfășurarea
competițiilor cu studenții
specializați la înot
Desfășurarea competițiilor de înot al
USEFS
Participarea studenților-înotători la
Campionatul Rusiei la înot. (st.
Chișca T.- campioana Rusiei la
procedeul bras)
Prelegeri urmate de discuții despre
bună purtare, prietenie, stima față de
profesori
Formarea deprinderilor studenților
de a frecventa sistematic lecțiile de
înot și a executa sarcinilor
Convorbiri cu studenții despre
profesia aleasă, purtarea la lecție și
în afara lecțiilor de înot
Discursuri despre locul și rolul
înotului în propagarea modului
sănătos în viață
Bucurie în mișcare – susținerea
celor mai buni liceeni din RV prin
mișcare: înot, alergarea etc.

Septembrie-noiembrie
2015

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Dispute - îndrumarea studenților
în vederea importanței înotului și
popularitatea lui la nivel de stat
printre populația Republicii
Moldova
31. Formarea la studenți a unei
viziuni clare despre rolul înotului
în taberele de vară, mai ales
pentru copiii din R.M.
32. „Bucurie
în
mișcare”
–
susținerea celor mai buni liceeni

Stepanova N.
Cu studenții de la
specialitate
Botnarenco T.

S-a realizat

Aprilie-mai, 2016

Botnarenco T.

S-a realizat

Pe parcursul anului de
studiu
12.05.2016

Botnarenco T.

S-a realizat

Botnarenco T.

S-a realizat

22.10.15

Botnarenco T.

S-a realizat

12.05.2016

Botnarenco T.

S-a realizat

16-23.04.2016

Chișca gr. 201,
facultatea Sport

S-a realizat

S-a realizat

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului de
studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului de
studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

16-20 mai 2016

Scorțenschi D.,
Diacenco E.

Îndeplinit

30.
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33.

37.

38.

39.

40.

41.

44.

45.

din Moldova prin mișcare: înot,
alergare etc.
Convorbiri cu studenții privind
comportamentul acestora în
cămine, societate și în cadrul
USEFS
Desfășurarea unui seminar cu
studenții specializați la turism
an. II și master an. II, pe
marginea încadrării acestora în
cîmpul
muncii
în
cadrul
întreprinderilor de profil
Activitatea antrenamentelor de
grupă la tehnica turistică și
orientarea sportivă
Participarea la competiții de
orientare sportivă și tehnica
turistică cu studenții USEFS
Vizitarea
expoziției
internaționale specializate la
Moldexpo Turism și Servicii
Hoteliere
Informarea
și
implicarea
studenților
în
cadrul
evenimentelor sportive petrecute
în cadrul USEFS
Cunoașterea ținutului natal pe
parcursul marșurilor turistice
pedestre
Organizarea
excursiilor
la
obiectivele turistice culturale de
pe teritoriul Republicii Moldova.

48. Efectuarea orei auditoriale cu
studnţii facultății cultură fizică
recreativă anul : I, II, III privind
rezultatele
implicării
în
activitatea instructiv educativă.
51. Cunoaşterea ţinutului natal pe
parcursul marşurilor turistice:
pedestre şi nautice

Pe parcursul anului

Mai, 2016

Mindrigan V.
Onoi M.
Grosu M.
Jomiru I.
Mindrigan V.
Onoi M.

practica de
inițiere și
tehnologică
Seminarul a
fost realizat,
la încadrarea
absolvenților
în cîmpul
muncii

Pe parcursul anului

Onoi M.
Jomiru I.

Realizat

Noiembrie-Martie

Jomiru I.

Realizat

Aprilie, 2016

Jomiru I.

Realizat

Septembrie Crosul de
toamnă

Jomiru I.

Realizat

Pe tot parcursul anului

Onoi M.
Jomiru I.

Realizat

Pe parcursul anului

Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina
Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina

Aprilie
2016

Pe parcursul anului

Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Jomiru Irina

Realizat

Ora a fost
desfășurată, în
procesul
instructiveducativ.
Realizat
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PERFECŢIONAREA CALIFICĂRII CADRELOR DIDACTICE
(Module, instruiri psiho-pedagogice realizate și certificate, cursuri de
perfecționare certificate, instruiri specializate, seminarii metodice specializate, schimb
de experiență în domeniul profesional, activitate de cercetare – inovare - implementare a
tehnologiilor avansate în învăţămîntul superior şi în instruirea practică a studenţilor etc.)
Certificatele, diplomele, confirmările se anexează

Planificare-realizare
Nr
d/o

Forma perfectionării

1.

Seminar metodico-specializat
”Realizări și perspective în
sportul din RM
(Rîșneac B.)
În cadrul proiectului aprobat de
Academia de științe a RM sau
efectuat cercetări științifice
privind optimizarea pregătirii
loturilor naționale de natație
către concursurile
internaționale
(Rîșneac B.
Seminar metodico-specializat
practic ”Realizări și perspective
în sportul nautic din Republica
Moldova”
Solonenco G.
În cadrul proiectului aprobat de
Academia de științe al RM s-au
efectuat cercetări științifice
privind Optimizarea pregătirii
Lotului Național de natație
către concursurile
internaționale
(Solonenco G.)
Seminar practico-metodic
specializat ”Realizări și
perspective în sportul nautic din
RM
(Stepanova N.)
Participarea la seminarul
metodic specializat. A fost
organizat împreună cu federația
Republicii Moldova de sporturi
nautice
(Botnarenco T.)
Schimb de păreri și cu
antrenorii de înot al RM
Botnarenco T.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Termen și Instituție în cadrul
căreia s-a realizat
14.04.2016 REALIZAT ÎN
CADRUL CAREDREI Natație și
turism USEFS
2015-2016 realizat de
colaboratorii catedrei de Natație
și turism

14.04.2016 Realizat în cadrul
catedrei de Natație și turism al
USEFS

2015-2018 realizat de
colaboratorii catedrei de natație și
turism al USEFS

Certificat, diplomă, confirmare,
comentarii
În cadrul seminarului au participat
membrii federației de natație al RM și
cluburile de înot din țară în număr de
48 persoane
Colaboratorii proiectului au asigurat
evaluarea pregătirii sportive și
nivelului funcțional al înotătorilor
incluși în pregătirea centralizată

În cadrul seminarului au participat
membrii Federației Republicii
Moldova și delegații din Cluburile
sportive de înot și școlile sportive din
RM în număr de 48 de persoane
Colaboratorii proiectului au asigurat
evaluarea pregătirii sportive și
nivelului funcțional al înotătorilor
incluși în pregătirea centralizată

14.01.2016
Realizat în cadrul catedrei natație
și turism USEFS

În cadrul seminarului au participat
membrii federației de Natație al
Republicii Moldova și cluburile de
înot din țara în număr de 48 persoane

Seminarul a fost organizat în
cadrul USEFS și catedra Natație
și Turism

Certificat și diplomă de participare la
seminar

S-a realizat în cadrul catedrei de
Natație și turism

Împreună cu antrenori emeriți ai RM
Sau discutat problemele care țin de
pregătirea și participarea înotătorilor
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RM la Jocurile Olimpice, 2016, Rio
de Janeiro, Brazilia
La seminar au participat circa 35-40
antrenori de înot, precum și membrii
Federației de Natație și reprezentanții
mass-media. Participanților au fost
înmînate certificate de participare

Seminar practic-metodic
specializat ”Realizări și
perspective în sporturi nautice
din RM”
(Diacenco E.)

14.04.2016 Realizat în cadrul
catedrei natație și turism

Seminarul practico-metodic
„Realizări și perspective în
sportul nautic din Republica
Moldova”.
(Scorțenschi D.)
Seminarul instructiv-metodic
”Regulile de arbitrare a
competițiilor de turism”
(Onoi M.)

Certificat de participare,
14 aprilie 2016
La seminar au participat circa 35Realizat în cadrul Catedrei
40 antrenori de înot, reprezentanții
Natație și Turism
Federației de Natație, precum și
USEFS,Chișinău,
reprezentanți ai mass media.
28.11.2015 sub egida Stației
Certificat de participare.
Orășănești a Tinerilor Turiști,
Seminarul a constatat din partea
realizat în cadrul Liceului
teoretică și partea practică cu
Teoretic
”Mihai
Grecu”,
deplasarea pe traseele de concurs
Chișinău

Seminarul metodico-practic
”Realizări și perspective în
sportul nautic din RM”
(Onoi M.)
Seminarul turistic specializat
”Formare profesională în
domeniul
turismului
și
serviciilor
hoteliere”
organizat
în
cadrul
proiectului LMPH susținut
de programul TEMPUS
(Onoi M.)
Seminarul
informativ
antidoping ”Primii
pași
pentru un sport curat”
(Onoi M.)

14.04.2016 realizat de Catedra
Natație și turism a USEFS, Certificat de participare
Chișinău

20.04.2016 realizat în cadrul
Universității
”Perspectiva Certificat de participare
INT”, Chișinău

Confirmare
Au fost abordate subiecte privind
29.05.2016 realizat de catedra
dopingul sportivilor, în mod
Medicină sportivă a USEFS,
special a celor care vor reprezenta
Chișinău
RM la Jocurile Olimpice de la Rio,
Brazilia, etc.
Seminarul instructiv-metodic Stației Orășănești a Tinerilor
”Regulile de arbitrare a Turiști, realizat în cadrul Certificat de participare
Seminarul a avut loc din partea
competițiilor de turism”
Liceului
Teoretic
”Mihai
teoretică și partea practică
(Jomiru I.)
Grecu”, Chișinău, 2015
Seminarul metodico-practic
”Realizări și perspective în Catedra Natație și turism a
Certificat de participare
sportul nautic din RM”
USEFS, Chișinău, 14.04.2016
(Jomiru I.)
Seminarul turistic specializat
”Formare profesională în
Realizat în cadrul Universității
domeniul
turismului
și
”Perspectiva INT”, Chișinău, Certificat de participare
serviciilor
hoteliere”
organizat
în
cadrul 20.04.2016
proiectului LMPH susținut
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de programul TEMPUS
(Jomiru I.)
18.

19.

20.

21.

22.

23.

28.11.2015 sub egida Staţiei
Certificat de participare.
Orăşăneşti a Tinerilor Turişti, Seminarul a constat din partea
realizat în cadrul Liceului teoretică şi partea practică cu
Teoretic
“Mihai
Grecu”, deplasarea pe traseele de concurs.
Chişinău.
Seminarul metodico-practic 14.04.2016 realizat de Catedra
Certificat de participare.
„Realizări şi perspective în Nataţie şi Turism a U.S.E.F.S.,
sportul nautic din Republica Chişinău.
Moldova”
(Grosu M.)
Seminarul turistic specializat 20.04.2016 realizat în cadrul
Certificat de participare
„Formare profesională în Universităţii
„Persppectiva
domeniul
turismului
şi INT"”, Chişinău.
serviciilor
hoteliere”
organizat
în
cadrul
proiectului LMPH sustinut
de programul TEMPUS
(Grosu M.)
Seminarul metodico-practic 14.04.2016 realizat de Catedra
Certificat de participare.
„Realizări şi perspective în Nataţie şi Turism a U.S.E.F.S.,
sportul nautic din Republica Chişinău.
Moldova”
(Mindrigan V.)
Seminarul turistic specializat 20.04.2016 realizat în cadrul
Certificat de participare
„Formare profesională în Universităţii
„Persppectiva
domeniul
turismului
şi INT"”, Chişinău.
serviciilor
hoteliere”
organizat
în
cadrul
proiectului LMPH sustinut
de programul TEMPUS
(Mindrigan V.)
Seminar instructiv-metodic- Chişinău: USEFS, 07.XI.2015.
Certificat de participare
internațional
”Problemele
actuale
privind
perfecționarea
pregătirii
sportivilor de performanță
din sporturile de lupte”
(Mindrigan V.)
Seminarul instructiv-metodic
„Regulile de arbitrare a
competitiilor de turism”
(Grosu M.)
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LUCRUL ŞTIINŢIFIC CU STUDENŢII
Numele,
prenumele
profesorului
Rîșneac B.

Numele, prenumele
studentului

Speciali Obiective
tatea

Realizari,
concluzii

Sport
Sport
Sport
Sport
Înot

Lucrare de
licență

Diacenco E.

Guțu Al.
Racu Cr.
Bănărescu Cr.
Corchișco Iu.
Casian Cristofor gr. 301
EFS Conf. științ. la cat.
21.03.16
Țurcan Sergiu gr. 301 EFS
21.03.16 Conf. științ. la
catedră
Ilarionov Victor gr. 303
EFS 21.03.16 Conf.
științ.la catedră
Rudenco Nichita gr. 303
EFS 21.03.16 Conf. științ.
la catedră
Maleț Andrei gr. 303 EFS
21.03.16
Conf. științ. la catedră
Poloboc Ion gr. 303 EFS
21.03.16
Conf. științ. internațională
Rudenco Nichita gr. 303
EFS 21.03.16
Conf. științ. intern. A
studenț. și tiner. Savanți
25-27.04.2016, Moscova,
Rusia (locul III
Cubani Eugen
Chișca Tatiana
Diacenco Ec.

Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.

Apachița Iana
Burduja Viorel
Chițaca Sergjei
Sîrghi Angela
Cerneatvici Natalia
Bezîc Andrei
Alas Vitali
Cantemir Veneamin

CFR
CFR
CFR
TMT
TMT
TMT
CFR
CFR

Solonenco G.

Solonenco G.

Solonenco G.

Solonenco G.

Solonenco G.

Solonenco G.

Solonenco G.
Poburnii P.V.

Botnarenco T.

Înot

Înot
Înot
Înot

Înot
Înot

Sport
Sport
TAS

Analiza planificării în grupe de
vîrstă

S-a realizat

Aspecte teoretice privind
formarea de refacere

S-a realizat

Analiza teoretică a exercițiilor
pregătirii de instruire craul pe
piept
Analiza teoretică a exercițiilor
pregătirii de instruire a
procedeului fluture
Analiza teoretică a exercițiilor
pregătirii a tehnicii craul pe
piept
Analiza teoretică a exercițiilor
instruirii tehnicii procedeului
bras
Stabilirea analizei comparativă
între parametrii funcționali a
sportivilor

Сделать сравнительный
анализ техники плавания
кролем на груди у
спортсменов высокой
квалификации
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență

S-a realizat

S-a realizat

S-a realizat

S-a realizat

S-a realizat

Referat
Referat
S-a realizat

S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
22

Catedra Natație și Turism
Anul de studii__2015-2016
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.
Onoi M.

Rusu-Desculțu Ina
Morari Igor
Surdu Daniel
Simion Alexandra
Mindrigan Adrian
Apachița Iana
Nuța Ilie

CFR
CFR
CFR
CFR
CFR
CFR

Jomiru Irina
Jomiru Irina
Grosu Maria
Grosu Maria
Mindrigan
Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan

Pogor Dumitru
Macovei Elena
Prodan Radu
Cătărău Ivan
Sprînceană Ilie

CFR
CFR
CFR
CFR
CFR

Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea tezei de licență
Pregătirea și organizarea
Conferinței științifice
studențești specializate de turism
2016
Teză de licență
Teză de licență
Pregătirea tezei de licenţă
Pregătirea tezei de licenţă
Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat

S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat
S-a realizat

Rusnac Eleonora

TMT

Pregătirea tezei de master

S-a realizat

Anghel Liliana

TMT

Pregătirea tezei de master

S-a realizat

Crat Alina

TMT

Pregătirea tezei de master

S-a realizat

Gonța Diana

TMT

Pregătirea tezei de master

S-a realizat

Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan

Voloșcenco Iurii

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Nuța Ilie

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Manolachi Valentina

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan

Cobîleanu Alina

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Jurat Daniel

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Catană Leonid

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Tocalov Vladimir

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Bespecinaia Olga

CFR

Pregătirea tezei de licenţă

S-a realizat

Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan
Vasile
Mindrigan V.
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COLABORARE INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR ŞI CERCETĂRII
STAGIERI ŞTIINŢIFICE ALE PROFESORILOR
(Se anexează certificate, diplome, documente care atestă stagiul, raportul)
Numele/pre
numele

Domeniul, durata
Ţara, oraşul, instituția/gazda,

Rîșneac B.

Universitatea Galați Dunărea de
Jos”, Romînia

Pregătirea specialiștilor la
nivel de licență, masterat,
doctorat

Rîșneac B.

Universitatea ”Ștefan cel Mare”
din Suceava, Romînia
Universitatea Arad

Pregătirea specialiștilor la
nivel de doctorat
Pregătirea articolului

Universitatea ”Ștefan cel Mare”
din Suceava, Romînia
Universitatea de educație fizică și
sport or. Moscova

Pregătirea specialiștilor la
nivel de licență și master
Planificarea procesului de
instruire și antrenament

Stepanova N.
Botnarenco T.
Botnarenco T.

Realizare, comentarii
Obiective
Procesul de instruire se realizează
prin cursuri, lecții practice,
consultații, susțineri de teză de
licență, masterat și doctorat
Susținerea tezelor de an și tezelor
de doctor
Participare la conferința științifică
internațională
Susținerea tezelor de licență și
masterat
Perfecționarea programelor de
studii în domeniul natației
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CONDUCEREA LUCRULUI INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR
(conform planului de studii)
În conformitate cu planurile de studii la disciplinele predate lucrul individual constă în:
1.Elaborarea de către studenţi a portofoliilor la fiecare disciplină. Portofoliile studenţilor conţin
informaţii suplimentare la temele predate, elaborarea de scheme, răspunsul la speţele transmise
spre rezolvare, suportul normativ necesar cursului etc.
2.Prezentarea referatelor;
3.Prezentarea studiilor de caz.
Rîșneac B. Studenții specializați la profilul natație au studiat temele predate conform planului de
studii, în rezultatul căruia au prezentat referate la fiecare temă din programul stabilit. Referatele
prezentate sau discutat în cadrul seminarelor și lecțiilor metodico-practice.
Activitatea individuală efectuată de studenții incluși în acest proces a influențat pozitiv pregătirea
profesională.
Arhirii I. Lucrul individual și prezentarea referatelor de către studenții Dimitrev A. anul IV, gr.
417K, Bujoc I an. II, gr. 207PEF, Cebotaru V. anul III, gr. 310PEF și Popa M. anul III, gr. 315K către
Conferința științifică studențească a catedrei Natație și Turism cu problemele actuale ale teoriei și
practicii sportului nautic și turismului care s-a desfășurat pe 21 martie 2016.
Solonenco G. Studenții specializați la profilul Natație au studiat temele predate conform planului
de studio în rezultatul căruia au prezentat referate la fiecare temă din programul stabilit. Referatele
prezentate s-au discutat în cadrul seminarelor și lecțiilor metodico-practice.
Activitatea individuală efectuată de studenții incluși în acest proces a influențat pozitiv pregătirii
profesionale.
Stepanova N. Studenții au studiat temele predate conform planului de studii în rezultatul căruia
au prezentat referate la fiecare temă din programul stability. Referatele prezentate s-au discutat în
cadrul seminarelor și lecțiilor metodico-practice.
Botnarenco T.
Lucrul individual și prezentarea referatelor de cătr studenți pe temele ”Metodica organizării și
învățării înotului în diferite instituții de învățămînt. Referatele au fost analizate și discutate cu
studenții, care se specializează la înot.
Pe parcursul anului de studio studenții au făcut cunoștință cu aparatajul de cercetare științifică
elaborate în cadrul catedrei.
Diacenco E.
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Studenții au elaborate complexe de exerciții în apă și pe uscat pentru învățarea și perfecționarea
procedeelor sportive și applicative de înot; au prezentat referate. Referatele prezentate s-au discutat în
cadrul seminarelor și lecțiilor metodico-practice.
Activitatea individual efectuată de studenții incluși în acest proces a influențat pozitiv pregătirea
profesională.
Onoi M.
1. Elaborarea de către studenţi a portofoliilor la fiecare disciplină. Portofoliile studenţilor conţin
informaţii suplimentare la temele predate, elaborarea de scheme, răspunsul la speţele transmise spre
rezolvare, suportul normativ necesar cursului etc.
La disciplina ”Turism asanativ” – studenții au pregătit scheme ale traseelor la turismul nautic
desfășurat pe teritoriul RM și hărți pentru reprezentarea reliefului, utilizate la proba de orientare
sportivă
2. Prezentarea referatelor
La disciplina ”Turism” (curs de bază-grupa de kineto 213 Kr) – au prezentat referate bazate pe
studiul celor mai renumite stațiuni balneare din lume precum: stațiunea Baden (Germania), Karlovy
Vary (Cehia) etc.
3. Prezentarea studiilor de caz.
La disciplina „Marketing turistic” – studenții au prezentat studii de caz pe marginea subiectelor
studiate.
Jomiru I.
La disciplina ”Turism asanativ” – studenții anului I, au pregătit lucrări de curs pe marginea temelor
propuse la ore. Lucrările de curs au fost prezentate atît în format power-piont cît și în format
electronic.
La disciplina ”Turism-curs de bază” grupa de kinetoterapie 210, 211, 212 – au prezentat referate
bazate pe studiul celor mai renumite stațiuni balneare din lume precum: stațiunea Struguraș,
stațiunea Nufărul-Alb, stațiunea balneară Sovata, stațiunea Baden-Baden (Germania), KerlovyVary Cehia) etc.
La disciplina ”Gestiunea Hotelieră” studenții au prezentata referate cu specificul gestiunii
activităților unui hotel din RM.
3, La disciplina Turism Rural, studenții anului III de studii la finele anului au avut de prezentat o
lucrare de curs și un studiu de caz. Alegera temelor a fost la dorința fiecăruia.
Grosu M.
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1. Prezentarea proiectelor de excursiei
La disciplina „Managementul excursiei” – studenții au pregătit un proiect de excursie avînd ca
traseu de bază obiectivele turistice din Republica Moldova.
2. Prezentarea referatelor.
La disciplina „Turism” (curs de bază-grupele de kineto) – au prezentat referate bazate pe studiul
stațiuni balneare pe plan național și internațional.
3. Prezentarea studiilor de caz.
La disciplina „Managementul Turistic” – studenții au prezentat studii de caz cu tematică din
domeniul, precum:


Funcțiile managerului.



Reprezentarea funcțiilor într-o firmă.

Mindrigan V. 1. Elaborarea de către studenţi a portofoliilor la fiecare disciplină. Portofoliile
studenţilor conţin informaţii suplimentare la temele predate, elaborarea de scheme, răspunsul la speţele
transmise spre rezolvare, suportul normativ necesar cursului etc.
La disciplina „Tehnica operațiunilor de turism” – studenţii au pregătit scheme ale traseelor la
turismul nautic desfăşurat pe teritoriul Republicii Moldova şi hărţi pentru reprezentarea reliefului,
utilizate la proba de orientare sportivă.
2. Prezentarea referatelor;
La disciplina „Managementul calității” (ciclul II Tehnologiile managimentului turistic ) – au
prezentat referate, studiu de caz la diferite agenții turistice bazate pe studiul celor mai renumite firme
turistice.
3. Prezentarea studiilor de caz.
La disciplina „Managementul excursiei” – studenţii au prezentat studii de caz pe marginea
obiectivelor turistice studiate, precum:


Aspecte ale consumatorului de servicii excursioniste.



Ciclul și contengentul al produsului turistic excursionist.



Caracteristicilepieţei turistice din Republica Moldova.



Specificul consumatorului excursionist autohton etc.
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PARTICIPĂRI LA CONGRESE, CONFERINŢE, EXPOZIŢII, EMISIUNI
TELEVIZATE,ETC.
Numele /
prenumele
Rîșneac B.
Solonenco G.

Rîșneac B.

Solonenco G.

Rudenco N.
Îndrumători:
Solonenco G.
Poburnîi P.

Poburnîi P.
Solonenco G.
Lupașco B.

Stepanova N.
Postica S.

Stepanova N.

Botnarenco T.

Ţara, oraşul, istituţia-gazdă,
denumirea activităţii,
domeniul, perioada

Obiective

R. Moldova, Chișinău, USEFS,
Conferința Cultura fizică și
sportul într-o societate bazată pe
cunoaștere, 2015
R. Moldova, Chișinău, 20152016

Prezentarea
informației privind
monitorizarea vitezei
de înot

RM. Chișinău, USEFS,
Conferința științifică ”Cultura
fizică și sportul bazată pe
cunoaștere”, 2015
Rusia, Moscova
Conferința științifică
internațională a studenților și
tinerilor savanți Ediția a VI
”sportul universitar: sănătate și
înflorirea nației” 25-27.04.2016
Academia din Moscova de
cultură fizică și sport
RM, Chișinău, USEFS,
Conferința internațională
”Cultura fizică și sport bazată pe
cunoaștere”, 2015

Prezentată unor
informații privind
monitorizarea vitezei
de înot
Stabilirea analizei
comparative între
parametrii
funcționali a
sportului nautic

Eficiența metodelor și
mijloacelor de perfecționare a
întoarcerilor în înot. Revista
”Teoria și arta educației fizice în
școală”, Chișinău, 3/2015, p.6669
Caracteristica mijloacelor și
metodelor de bază în
perfecționarea întoarcerilor în
înot. Conferința științifică
internațională ”Zilele academice
arădene”, Arad, 18-21 mai,
2016. 7 p.
Moldova, Chișinău, catedra
Natație și Turism
Discuții cu antrenorii de înot pe
problema dezvoltării calității
fizice (forța specifică) a
înotătorilor specializați în
diferite procedee de înot la
distanțele preferate

Realizare, comentarii
S-a evidențiat dinamica îmbunătățirii
vitezei de înot la sportivii incluși în
lotul Național RM
Participări la două emersiuni televizate
privind propagarea înotului pentru
sănătate
S-a evidențiat dinamica îmbunătățirii
de înot la sportivii incluși în lotul
național al RM
S-a stabilit nivelul de dezvoltare a
parametrilor de forță, viteză a
sportivilor incluși în studiul științific

Stabilirea proceselor
de adaptare a
sportivilor de
performanță în sport
acvatic
Prezentarea
informației privind
eficiența metodicii și
mijloacelor
întoarcerilor

S-a stabilit procesele de adaptare
îndelungată a organismului sportivilor
de performanță

Determinarea
mijloacelor și
metodelor de bază a
întoarcerilor

Articol în materialele conferinței

Prezentarea
informației privind
manifestarea forței
de vîslire a
înotătorilor de
performanță

S-a evidențiat dinamica dezvoltării
forței de vîslire a înotătorilor cu diferit
nivel de pregătire

Articol în revistă
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Diacenco E.

Conferința științifică
internațională, or. Chișinău, 6-7
noiembrie, 2015,

Onoi M.

Moldova, Chișinău, USEFS,
Conferința științifică
internațională ”Cultura fizică și
sportul bazată pe cunoaștere”,
06.11.2015
Moldova, Chișinău, USEFS,
Expoziția: Ziua ușilor deschise –
ediția II-a din 15.04.2016

Onoi M.

Jomiru I.

Moldova, Chișinău, USEFS,
Expoziția: Ziua ușilor deschise –
ediția II-a din 15.04.2016

Grosu Maria

Moldova, Chişinău, USEFS.
Conferinţa
ştiinţifică
internaţională „Cultura fizică
şi sportul într-o societate
bazată
pe
cunoaştere”.,
06.11.2015.
Moldova, Chişinău, USEFS.
Conferinţa
ştiinţifică
internaţională „Cultura fizică
şi sportul într-o societate
bazată
pe
cunoaştere”.,
06.11.2015.
Moldova, Chişinău, USEFS.
Expoziţia:
Ziua
uşilor
deschise –ediţia II-a din
15.04.2016.

Mindrigan
Vasile

Mindrigan
Vasile

Определить
влияние
целенаправленного
использования
подвижных игр на
процесс освоения
навыков плавания
студентами
Prezentarea
materialului
preconizat

Articol în materialele conferinței

Reprezentarea
Catedrei Natație și
Turism

S-a expus echipamentul utilizat la orele
practice, s-a utilizat materialul vide și
am ghidat viitorii abiturienți în
specialitățile existente la catedră
Am ghidat viitorii abiturienți în
specialitățile existente la catedră, cu
ajutorul materialului video și
echipamentului special

Reprezentarea
Catedrei Natație și
Turism

A avut loc o comunicare în cadrul
secțiunnii conferinței pe tema abordată

Prezentarea
materialului
preconizat

A vut loc o comunicare în cadrul
secţiunii conferinţei pe tema
abordată.

Prezentarea
materialului
preconizat

A vut loc o comunicare în cadrul
secţiunii conferinţei pe tema
abordată.

Reprezentarea
Catedrei Nataţie şi
Turism

S-a expus echipamentul utilizat la
orele practice, s-a utilizat materialul
video şi am ghidat viitorii abiturienţi
în specialităţile existente la catedră.
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Catedra Natație și Turism
Anul de studii__2015-2016
COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME PUBLICE ÎN
VEDEREA ASIGURĂRII COEZIUNII INSTRUIRII CU ACTIVITATEA
PRACTICĂ ÎN VEDEREA FORMĂRII PROFESIONALE
TÎNĂRULUI SPECIALIST
Colaborare între catedra de natație și turism cu următoarele instituții și organisme publice în
vederea formării profesionale a tinerilor specialiști:
1. Federația de sporturi nautice al RM
2. Cluburi și școli sportive de natație din RM
3. Universitatea Suceava ”Ștefan cel Mare”, România
4. Universitatea ”Dunăre de Jos”, Galați, România
5. Universitatea de Educație fizică și sport, Kiev, Ucraina
6. Universitatea București, România
7. Universitatea Craiova, România
8. Institutul de Cercetări științifice în domeniul sportului, București, România
9. Universitatea de educație fizică și sport, București
10. Universitatea de Pedagogie, Vinița, Ucraina
11. Universitatea de educație fizică și sport, Moscova
12. Universitatea internațională ”Perspectiva” INT – participarea la seminarul ”Formare profesională în
domeniul culturii turismului și serviciilor hoteliere”, organizat în cadrul proiectului LMPH susținut de
programul TEMPUS – 20.04.2016
13. Stația Orășănească a Tinerilor Turiști –desfășurarea practicii de inițieie și tehnologice de către
studenții specializați la Cultura Fizică Recreativă (Turism)
14. Federația de orientare sportivă a RM – studenții au participat și au ajutat la arbitrarea competițiilor
15. Federația de turism sportiv a RM – studenții au ajutat la arbitrarea competițiilor
16. Colaborarea cu antrenori de turism din cadrul Liceului Teoretic ”Mihai Grecu” – participare la un
seminar instructiv-educativ-metodic ”Regulile de arbitrare a competițiilor de turism”
17. Colaborare cu reprezentanții Asociației de dezvoltare a turismului în RM – organizarea meselor
rotunde pe marginea unor probleme legate de dezvoltarea turismului rural în RM.
18. Colaborare cu Fundația de caritate pentru copii ”Clipa Siderală” – studenții au participat în calitate
de instructori la festivalul copiilor desfășurat în localitatea Veverița, r. Călărași.
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Catedra Natație și Turism
Anul de studii__2015-2016
ANALIZA ACTIVITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR PRECEDENT
ŞI SARCINILE PENTRU NOUL AN DE STUDII
În anul universitar 2015-2016 s-a realizat pe deplin obiectivele stabilite în Planul individual de
lucru:
- Norma didactică a fost îndeplinită totalmente;
- Activitatea metodică a influențat pregătirea profesională a studenților și masteranzilor unde astfel s-a
demonstrat o îmbunătățire eficientă și calitativă;
- Activitatea științifică a creat posibilitatea diversificării procesului de instruire a studenților în cadrul
orelor de curs și individuale;
Ca obiective pentru anul nou de studii se preconizează:
- Perfecționarea planurilor și programelor de studii;
- Colaborarea mai productivă cu structurile de profil din țară și de peste hotare;
- Participarea nemijlocită la jocuri științifice locale și internaționale;
- Îmbunătățirea continuă a calității pregătirii profesionale a studenților;
- Folosirea pe larg a mijloacelor tehnice informaționale;
- Participarea activă la forurile de profil organizate pe parcursul anului 2017;
- Insistarea nemijlocită pentru revederea planului de studiu referitor la organizarea și desfășurarea
cantonamentelor de vară la înot cu studenții anului I și II.
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