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RAPORTUL
DE ACTIVITATE A CATEDREI
NATAŢIE ŞI TURISM

2016-2017

Catedra Nataţie şi Turism
Anul de studii__2016-2017

1.

Mindrigan Vasile

2.

Rîşneac Boris

+

3.

Botnarenco Teodor

+

4.

Solonenco Grigore

5.

Diacenco Eugenia

6.

Stepanova Natalia

7.

Scorţenschi Dmitri

8.

Onoi Mihai

+

9.

Lupaşco Nicolai

+

10.

Grosu Maria

11.

Jomiru Irina

+

12.

Papanaga Igor

+

13.

Miron Marina

+

14.

Dragu Mircea

15.

Demcenco Petru

Total

16

Total

Lector

Doctorand

Dr., univ

Conferenţiar

Dr., conf.univ.

Dr., prof.univ.

prenumele

Dr.hab., conf.
univ.

Numele,

Dr. hab., prof.
univ.

Nr. crt.

I. DATE GENERALE DESPRE CATEDRĂ ŞI STRUCTURA EI

+

+
+
+
+

+

+
+
3

1

1

5

2

4

16

2

Catedra Nataţie şi Turism
Anul de studii__2016-2017

Nr.
crt.

Nume, prenume

Norma

Planif.

Îndep.

+

–

1,5

1169

1169

-

-

1

606

606

-

-

1.

Mindrigan Vasile

2.

Rîșneac Boris

3.

Botnarenco Teodor

0,5

313

313

-

-

4.

Stepanova Natalia

1,5

1107

1107

-

-

5.

Diacenco Eugenia

1,5

1020

1020

-

-

6.

Solonenco Grigore

1,5

1022

1022

-

-

7.

Scorțenschii Dmitri

1

752

752

-

-

8.

Dragu Mircea

1

610

610

-

-

9.

Papanaga Igor

0,5

390

390

-

-

10.

Onoi Mihail

1,5

1224

1224

-

-

11.

Grosu Maria

1,5

1136

1136

-

-

12.

Jomiru Irina

1,5

1156

1156

-

-

13.

Miron Marina

0,5

392

392

-

-

14.

Lupașco Nicolai

0,5

382

382

-

-

15.

Demcenco Petru

254 (ore)

254

254

–

–

TOTAL

15,5

11533

11533
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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
îndeplinire

1.

Elaborarea curriculei disciplinare la
disciplina „Organizarea şi dirijarea
întreprinderilor de turism sportiv şi
agrement”, pentru ciclul II.
Elaborarea testelor pentru realizarea
curente la disciplina „Turism şi Turism
sportiv”
Participarea
cu
comunicări
la
simpozioane, conferinţe ştiinţifice
internaţionale

Septembrie
2016

Onoi Mihail

Curricula a fost elaborată şi aprobată
la şedinţele catedrei şi consiliului
facultăţii

Pe parcursul anului

Onoi Mihail

Testele au fost elaborate

Pe parcursul anului

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Onoi Mihail

Am participat la diverse conferinţe,
seminare, treninguri şi ateliere de
lucru în domeniul turismului.

2.

3.

4.

Participarea la şedinţele catedrei şi
consiliului facultăţii

Pe parcursul anului

5.

Conducerea
cercului
studenţesc de turism

ştiinţific

Pe parcursul anului

6

Organizarea cu studenţii a activităţilor
cu caracter educativ

Pe parcursul anului

7.

Elaborarea cursului computerizat în
format Power Point la disciplina
„Marketingul turistic”
Actualizarea şi difinitivarea planurilor
cercului ştiinţific şi curriculelor
disciplinare la „Turism sportiv” şi
„Turism- specialit. CFR”
Elaborarea textelor prelegerilor la
disciplina „Organizarea şi dirijarea
întreprinderilor de turism sportiv şi
agrement” pentru ciclul II
Elaborarea unui ciclu de materiale
ilustrative la disciplina „Topografie şi
cartografie în turism sportiv”

Februarie
2017

8.

9.

10.

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Onoi Mihail

Am fost la toate şedinţele

Cercul ştiinţific s-a întrunit conform
planului cercului, rezultatele finale
fiind vizibile la Conferinţa ştiinţifică
studenţească din 06.03.2017.
Pe parcursul anului au avut loc
discuţii
cu
studenţii
privind
comportamentul
acestora
în
societate, universitate, cămine, pe
parcursul activităţilor turistice etc.
Cursul a fost elaborat

Septembrie
2016
Ianuarie
2017
Octombrie
2016

Onoi Mihail

Programele la ambele discipline au
fost cu informaţii noi.

Onoi Mihail

Textele au fost elaborate conform
programei curriculare elaborate

Octombrie
2016

Onoi Mihail

Materiale au fost elaborate
utilizate la orele cu masteranzii
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Anul de studii__2016-2017
11.

Vizitarea expoziţiei internaţionale
specializate: „Turism şi servicii
hoteliere 2017”

Aprilie
2017

12.

Metodist în cadrul practicii de iniţiere.

Februarie
2017

13.

Organizarea şi desfăşurarea orelor de
perfecţionare a măiestriei sportive
Fişa disciplinei Turism Rural
Actualizarea materialului textelor de
prelegeri
la:
Turism
Asanativ,
Gestiunea Hotelieră, Turism Rural,
Turism curs de bază.
Curricula disciplinei Turism Rural
Elaborarea testelor pentru realizarea
evaluărilor curente disciplinele: Turism
Asanativ, Gestiunea Hotelieră, Turism
Rural, Turism curs de bază”
Organizarea excursiilor la obiectivele
turistice pe teritoriul Republicii
Moldova

Pe parcursul anului

Organizarea excursiilor la obiectivele
turistice de pe teritoriul Republicii
Moldova cu studenții în cadrul
desfășurării traseului marșului turistic
pedestru.
Actualizarea materialului textelor de
prelegeri la: Managementul Turistic,
Managementul Excursiei, Turism curs
de bază.
Perfecţionarea programei curriculare la
disciplina „Turism curs de bază,
Managementul Turistic, Managementul
excursiei”
Redactarea materialului video necesar
la
disciplinele
„Turism
(Kinetoterapie)” şi „Managementul
excursiei”.
Elaborarea testelor pentru realizarea
evaluărilor
curente
disciplinele:
„Managementul
Turistic,
Managementul excursiei, Turism curs
de bază”
Organizarea și desfășurarea excursiilor
cu studenții facultății „Cultură fizică
recreativă” la patrimoniile turistice din
Republica Moldova.

Pe parcursul anului

Programa
curriculară
„Didactica
Înotului I”
Programa
curriculară
„Didactica
Înotului II”
Fișa disciplinei „Didactica Înotului I”
Fișa disciplinei „Didactica Înotului II”

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail

Vizitarea expoziţiei a avut loc în
prima zi de deschidere a acesteea pe
data de 06.04.2017

Onoi Mihail
Borzin Irina
Borzin Irina
Borzin Irina

Orele au avut loc în parcul din sec.
Râşcani a or. Chişinău.
Îndeplinit
Materialul a fost prelucrat şi adaptat
cu informație din literatura de
specialitate.

Ianuarie - februarie
Decembrie
2016

Borzin Irina
Borzin Irina

Îndeplinit
Testele au fost elaborate în baza
celor trei criterii: aplicare, integrare,
cunoaștere.

Pe tot parcursul
anului

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Grosu Maria

Îndeplinit

Ianuarie - februarie
Septembrie
2016

Septembrie
2016

Studenţii au fost repartizaţi atât în
cadrul agenţiilor de turism cât şi
Staţiei Orăşeneşti a Tinerilor Turişti.

S-au desfăşurat excursii în “Codrii”
şi la Mănăstirea Veveriţa din raionul
Călăraşi.

Materialul a fost prelucrat şi adaptat
cu informație din literatura de
specialitate.

Septembrie
2016

Grosu Maria

Programele au fost prelucrate şi
adaptate conform noilor cerinţe.

Octombrie
martie
2016

Grosu Maria

Decembrie
2016

Grosu Maria

Au fost selectate materiale video
pentru
sistematizarea
mai
aprofundată a materialului prezentat
în cadrul orelor teoretice.
Testele au fost elaborate în baza
celor trei criterii: aplicare, integrare,
cunoaștere.

Octombrie
2016

Grosu Maria

2016

Stepanova N.

Vizitarea Muzeului
Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală din
orașul Chișinău, cu studenții anul III
specialitatea în cadrul desfășurării
unui proiect de excursie.
îndeplinit

2016

Stepanova N.

îndeplinit

2016
2016

Stepanova N.
Stepanova N.

îndeplinit
îndeplinit
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29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

Perfecționarea fișei disciplinei la F=T
Perfecționarea curriculei specialității
F+T
Prelucrarea planului actual la disciplina
”Înotul” specialitatea F+T
Prelucrarea cursurilor de lecții pentru
studenții an. I în varianta electronică pe
teme: ”Învățarea tehnicii înotului
sportiv și aplicativ”, ”Mijloacele
învățării și perfecționării procedeelor
sportive de înot”
Desfășurarea activității didactice
conform curriculei disciplinei
Desfășurarea consultațiilor cu studenții
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
Bazele tehnicii probei sportive alese II
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
Lucrul didactic individual s-a accentuat
pe aprofundarea studiului materialului
teoretic și perfecționarea elementelor
de înot. Aprecierea cunoștințelor
teoretice și practice –au efectuat prin
intermediul lucrărilor de control,
testare.
Perfecționarea
fișei
disciplinei,
curriculei, planurilor de lucru la
discipline din natație, materialelor
didactice și a filmelor video conform
cerințelor contemporane.
Desfășurarea consultațiilor cu studenții
Acordarea ajutorului studenților la
elaborarea proiectelor didactice pentru
practica de instruire
Participare în procesul de organizare și
desfășurare a competițiilor la înot

Septembrie, 2016
Septembrie, 2016

Diacenco E.
Diacenco E.

S-a îndeplinit
S-a îndeplinit

Septembrie, 2016

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Martie, 2016
Aprilie, 2016

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului
de studiu
Pe parcursul anului
de studiu
Octombrie, 2016,
Mai, 2016
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

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul anului
de studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul
semestrului III
Pe parcursul
semestrului III
Noiembrie 2016
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

Pe parcursul anului
de studiu

Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Septembrie 2016

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit
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49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

USEFS
Selectarea
materialelor
didactice:
planșe , filme video adecvate
specialităților
pentru
însușirea
procedeelor necesare de înot.
Desfășurarea
activității
didactice
conform curriculei disciplinei
Asigurarea didactico-metodică s-a
realizat prin: cursuri de lecții teoretice,
planurile de lucru pentru fiecare
disciplină, materiale intuitive, orientări
metodologice contemporane etc.
Cunoaşterea de către studenţi a
metodologiei de studiere şi cercetare a
surselor istoricografice
Familiarizarea studenţilor cu principiile
cercetării ştiinţifice.
Stimularea
motivaţiei
studenţilor
pentru activitatea ştiinţifică.
Elaborarea şi prezentarea unui discurs
ştiinţific în faţa unui auditoriu.
Perfecționarea
fișei
disciplinei,
planurilor de lucru la discipline din
natație, materialelor didactice și a
filmelor video conform cerințelor.
Desfășurarea consultațiilor cu studenții
Acordarea ajutorului studenților la
elaborarea proiectelor didactice pentru
practica de instruire.
Participare în procesul de organizare și
desfășurare a competițiilor la înot
USEFS

La începutul
semestrelor de
învățământ

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Dragu M.

Îndeplinit

Dragu M.

Îndeplinit

Dragu M.

Îndeplinit

Dragu M.

Îndeplinit

Septembrie 2016

Solonenco G.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Solonenco G.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Solonenco G.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii

Solonenco G.

Îndeplinit

Pe parcursul anului
de studii
Pe parcursul anului
de studii
Pe parcursul anului
de studii
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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.)

Forma
(electronică,
manuscris)

Multiplicare
(editat,
tipărit, nr.
exemplare)

Turism sportiv şi
Topografie şi cartografie în
turism sportiv
Onoi Mihail

Monografie

8,5 coli

Manuscris

USEFS,2017
300 ex.

Înotul
Stepanova N.
Metodica instruirii şi
antrenamentului în nataţie
B.Rîşneac, G. Solonenco
Înotul (CFR)
Diacenco E.
Scorţenschi D.

Curs de lecţii

1,5

Electronică

-

Monografia a fost realizată
în baza tezei de doctor şi
este utilă la orele practice
la disciplinele de turism
sportiv pentru ciclul I şi
topografie şi cartografie în
turismul sportiv pentru
ciclul II.
Realizat

Manual

-

Manuscris

Totex-Lux

Realizat

-

Manuscris

Denumirea disciplinei
(activităţi) autorul

Семестровый
курс лекций по
дисциплине
«Плавание»

Comentarii, realizări

Chişinău, 2017
Editura Pontos,
Tipografia
europress, 50
exemplare

Realizat
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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

Pregătirea profesională a studenţilor
specialitatea
„Cultura
Fizică
Recreativă” în cadrul practicii de
iniţiere.

Octombrie
2016

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail

2

Metodica de dezvoltare incipientă a
orientării sportive în cadrul cursului
de perfecţionare a măiestriei
sportive.

Octombrie
2016

Onoi Mihail
Borzin Irina

3

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

Mai 2016

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina

4

Rolul limbilor străine în pregătirea
profesională a specialiştilor din
domeniul
turismului:
aspect
teoretice.

Mai
2017

Bîrsa Elena
Onoi Mihail

5

Strategic
approaches
and
techniques for organizing tourism
activities performed by students
inside of camp groups. International
Scientific Conference „Youth in the
perspective of the olympic”.
România:
Universitatea
Transilvania, Braşov, 03-04 martie
2017, p. 42.

Martie
2017

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina

Articolul preconizat a fost
realizat şi publicat în cadrul
Congresului
ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016, p. 414-418
Articolul preconizat a fost
realizat şi publicat în cadrul
Congresului
ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016, p. 69-74
Articolul preconizat a fost
realizat şi publicat în cadrul
International
Scientific
Conference
–Vith
edition
„Trends and perspective in
physical culture and sports” 2627 of May 2016 Suceava,
România-0,25 coli.
Articolul preconizat a fost
redactat şi pregătit, însă nu s-a
reuşit de publicat. Va fi publicat
în prima jumătate a anului de
studii 2017/2018.
Articolul preconizat a fost
realizat şi publicat în cadrul
International
Scientific
Conference „Youth in the
perspective of the olympic”.
România:
Universitatea
Transilvania, Braşov, 03-04
martie 2017, p. 42.

6

Особенности
детского туризма.

Aprilie
2017

Belaea
Alexandra
Onoi Mihail

7

Socializarea adolescenților în tabăra
cu
corturi.
În
materialele
Congresului ştiinţific internaţional:
„Sport,
Olimpism,
Sănătate”.
Chişinău: USEFS, 05-08.10. 2016.

Noiembrie
2016

Grosu Maria

организации

Articolul preconizat a fost
realizat şi publicat în cadrul
Conferinței
științifice
internaționale
a
studenţilor „Probleme actuale ale
teoriei şi practicii culturii fizice”ediția a XX-a. USEFS, 2017
Articolul planificat a fost realizat
şi publicat în cadrul Congresului
ştiinţific internaţional: „Sport,
Olimpism, Sănătate”. Chişinău:
USEFS, 05-08.10. 2016. -0,25
coli.
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8

Физическая работоспособность
детей младшего школьного
возраста, занимающихся
плаванием

Articol Ştiinţific, iunie 2017

9

,,Analiza programelor de pregătire a
înotătorilor de sprint în cadrul unui
macrociclu anual de pregătire.”

Noiembrie
2016

10

,,Исследование показателей
долговременной адаптации
организма спортсменов
высокой квалификации,
занимающихся водными
водолеи спорта.”

11 mai 2017.
Chişinău, Moldova

11

,,An analysis of the training program
for performance swimming during a
macrocycle of training in an annual
cycle.”

26-27 may 2017, GalaţiRomânia

12

Analiza viziunilor contemporane ale
antrenorilor și specialiștilor despre
pregătirea tehnicii înotătorilor de
înaltă calificare
Etapa I
Studierea literaturii pe problema de
cercetare
Etapa II
Obținerea rezultatelor prealabile și
finale
1. „Studiul privind metodele de
evaluare a nivelului pregătirii
tehnice a înotătorilor”,
2. Influența mijloacelor pregătirii
fizice generale asupra nivelului
pregătirii fizice speciale a
înotătorilor de performanță,

Aprilie, 2017
Articol în materialele
conferinței studențești,
coautor Diacenco Ecaterina
”Cравнительный анализ
техники плавания кролем
на груди у спортсменов
высокой квалификации”,
Chișinău, USEFS, 2016, p.
130-134.
Materialele Congresului
Științific Internațional
„Sport. Olimpism.
Sănătate.”, Chișinău,
USEFS, 2016 p. 8-12

13

14

15

Metodologia
implementării
hidroremorcherului computerizat în
vederea dezvoltării amplitudinii de
forță-viteză
la
înotătorii
de
performanță;
-Desfășurarea experimentului de
bază;
-Obținerea rezultatelor de bază
- prelucrarea datelor experimentale
Recuperarea persoanelor cu
spondiloza

Stepanova N.

Spre publicare

Rîşneac B.
Solonenco
G.

Articolul planificat a fost realizat
şi publicat în cadrul Congresului
ştiinţific internaţional: „Sport,
Olimpism, Sănătate”. Chişinău:
USEFS, 05-08.10. 2016.
П.В.Побурный Materialele ştiinţifico-practice.
Soloneco G. V.
Ediţia a II a ,,Personalitate şi
sport: Teorie, Metodică,
I. Lupaşco
practică”, dedicată
Antrenamentului Emerit de Lupte
Sambo Simion Crudov

Dragu Mircea,
Solonenco
Grigore

3rd International scientific
conference ,,sport, education,
culture-interdisciplinary
approaches in scientific
research”.
Realizat

Diacenco E.

Botnarenco T.

Realizat

Botnarenco T.

Realizat

Conferința științifică
internațională a
studenţilor „probleme
actuale ale teoriei şi
practicii culturii fizice”ediția a XIX-a
22 aprilie 2016, USEFS p.
115-121.

Scorțenschi D.
Septembrie-noiembrie 2016

2016-2017
Octombrie 2016

Realizat

Realizat 1/2
Dragu M.
Cristea F.

Realizat
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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 hârtie manuscris, forma electronică,
editat)

Autorul

Onoi Mihail

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Onoi Mihail
Borzin Irina

Tipul lucrării, titlul

Pregătirea turiştilor de 13-14 ani în
proba de orientare sportivă într-un
ciclu anual de antrenament.
Pregătirea profesională a studenţilor
specialitatea
„Cultura
Fizică
Recreativă” în cadrul practicii de
iniţiere.
Metodica de dezvoltare incipientă a
orientării sportive în cadrul cursului
de perfecţionare a măiestriei
sportive.

Date editoriale, editura,
localitatea, anul ediției sau
denumirea ziarului/revistei ziua,
anul publicării, paginile
Monografie.
USEFS, 2017,136p.

Volumul
(c.a.)

Comentarii,
realizare

8,5 coli

A fost publicată

În materialele Congresului ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016
În materialele Congresului ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016

0,25 coli

A fost publicat

0,25 coli

A fost publicat

Bîrsa Elena
Onoi Mihail

Rolul limbilor străine în pregătirea
profesională a specialiştilor din
domeniul
turismului:
aspect
teoretice.

În materialele Conferinţei ştiinţifice
internaţionale Galaţi: Universitatea
„Dunărea de Jos”, 05.05.2017

0,25 coli

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina

Strategic approaches and techniques
for organizing tourism activities
performed by students inside of
camp groups.

În materialele International
Scientific Conference „Youth in the
perspective of the olympic”.
România:
Universitatea
Transilvania, Braşov, 03-04 martie
2017, p. 42.

0,1 coli

Nu a fost
publicat, din
cauza întârzierii
privind
traducerea în
limba engleză.
Va fi publicat în
prima jumătate a
anului de studii
2017/2018.
A fost publicat

Belaea
Alexandra
Onoi Mihail

Особенности
детского туризма.

0,3 coli

A fost publicat

Mindrigan
Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina

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

Conferința științifică internațională
a studenţilor „Probleme actuale ale
teoriei şi practicii culturii fizice”ediția a XX-a. USEFS, 2017
Articolul preconizat a fost realizat
şi publicat în cadrul International
Scientific Conference –Vith edition
„Trends and perspective in physical
culture and sports” 26-27 of May
2016 Suceava, România-0,25 coli.
În materialele Conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Cultura fizică şi
sportul într-o societate bazată pe
cunoaştere”. Chişinău: USEFS,
06.11.2015.
Materialele congresului ştiinţific
internaţional “Sport, Olimpism,
Sănătate” . Chişinău : USEFS, 05-

0,1 coli

A fost publicat

0,25 coli

A fost publicat

0,3 coli

Realizat

Grosu Maria

Степанова Н.,

организации

Socializarea adolescenţilor în tabăra
cu
corturi.
În
materialele
Congresului ştiinţific internaţional:
„Sport,
Olimpism,
Sănătate”.
Chişinău: USEFS, 05-08.10. 2016.
Исследование основных средств и
методов совершенствования
старта в плавании.
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Stepanova
N.
Степанова Н.,

Caracteristicile mijloacelor și
metodelor de bază în perfecționarea
întoarcerilor în înot.
Методика развития силы в
процессе тренировки пловцов 1415 лет

Dragu Mircea,
,,An analysis of the training
Solonenco
program for performance swimming
Grigore
during a macrocycle of training in
an annual cycle.”
Diacenco E.

Коррекция техники плавания
способом кроль на груди методом
видеоанализа,

Diacenco E.

Influența mijloacelor pregătirii
fizice generale asupra nivelului
pregătirii fizice speciale a
înotătorilor de performanță,

Rîșneac B.
Scorțenschi D.

Dragu M.
Cristea F.

Implementarea unor simulatoare
netradiționale în cadrul
antrenamentului sportivilor înotători
Locul și importanța mijloacelor
ethnice în planificarea
antrenamentului sportiv al
înotătorilor de performanță.
Recuperarea persoanelor cu
spondiloza

Dragu M.
Cristea F.

Kinetoterapia în simtomatologia
herniei de disc lombare

Rîșneac B.
Scorțenschi D.

08.10. 2016, Vol. II
Revista Studia Universitatis "Vasile
Goldiş", Arad România. Vol. 5, №
1 (9), iunie 2016.
В сборнике научных трудов.
№ 3 "Фiзична культура, спорт та
здоров'я нації ", Ucraina, Vinița,
mai, 2017
3rd International scientific
conference ,,sport, education,
culture-interdisciplinary approaches
in scientific research”.

0,3 coli

Realizat

0,3 coli

Spre tipar

0,25 coli

Publicat

Materialele Congresului Științific
Internațional „Sport. Olimpism.
Sănătate.”, Chișinău, USEFS, 2016
p. 203-208.
Conferința științifică internațională
a studenţilor „probleme actuale ale
teoriei şi practicii culturii fizice”ediția a XIX-a
22 aprilie 2016, USEFS p. 115-121.
Materialele Congresului Științific
Internațional „Sport. Olimpism.
Sănătate.”, Chișinău, USEFS, 2016
Materialele conferinței științifice
Suceava, 26 mai 2017.

0,3 coli

Realizat

0,4 coli

Realizat

0,3 coli

Realizat

0,5 coli

Realizat

În materialele Congresului ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016
În materialele Congresului ştiinţific
internaţional: „Sport, Olimpism,
Sănătate”. Chişinău: USEFS, 0508.10. 2016

0,5 coli

Realizat

0,3 coli

Realizat
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ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ CU STUDENŢII
(Activitatea conducătorilor de grupă, organizarea întrunirilor cu persoane remarcabile,
excursii, dispute etc).
Nr
d/o

Denumirea activității

Termenul
de executare

Executorii

Remarcă
realizat

1

Organizarea excursiilor la obiectivele
turistice culturale de pe teritoriul
Republicii Moldova

Pe parcursul
anului

S-au desfăşurat o excursie la
mănăstirea Veveriţa din raionul
Călăraşi.

2

Convorbiri
cu
studenţii
privind
comportamentul acestora în cămine,
societate şi în cadrul USEFS.

Pe parcursul
anului

3

Cunoaşterea ţinutului natal pe parcursul
marşurilor turistice pedestre.

Pe parcursul
anului

4

Discuţii cu studenţii specializaţi la
turism privind comportamentul acestora
pe parcursul practicii de iniţiere şi
tehnologice
Desfăşurarea unui seminar cu studenţii
specializaţi la turism an. III şi master
an. II, pe marginea încadrării acestora în
câmpul muncii în cadrul întreprinderilor
de profil.
Efectuarea orei auditoriale cu studenţii
facultății cultură fizică recreativă anul :
I, II, III, II- cultură fizică de recuperare
privind rezultatele implicării în
activitatea instructiv educativă.
Participarea studenților la competițiile
de natație Studenții grupelor 102 EFS și
115Kr
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
Dispute - îndrumarea studenților în
vederea
importanței
înotului
și
popularitatea lui la nivel de stat printre
populația Republicii Moldova
Formarea la studenți a unei viziuni clare
despre rolul înotului în taberele de vară,
mai ales pentru copiii din R.M.
Stabilirea a noi relaţii între studenţii
diferitor facultăţi în vederea atingerii
unor obiective ce ţin de cercetare.

Septembrie
2016
Februarie
2017
Mai
2017

Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Mindrigan Vasile
Onoi Mihail

Mindrigan Vasile
Onoi Mihail

Seminarul a fost realizat, fiind
puse în discuţie probleme legate
de încadrarea absolvenţilor în
câmpul muncii.

Aprilie
2017

Mindrigan Vasile
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina

Ora a fost desfășurată, fiind puse
în discuţie implicarea studenților
în procesul instructiv-educativ.

13 aprilie 2017

Stepanova
N.

Realizat

Pe parcursul
anului de studiu

Diacenco E.
Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Pe parcursul
anului de studiu

Diacenco E.

S-a îndeplinit

Pe parcursul
anului de studiu

Diacenco E.
Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Pe parcursul
anului de studiu

Diacenco E.
Botnarenco T.

S-a îndeplinit

Pe parcursul
anului de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Pe parcursul
anului de studii

Scorțenschi D.

Îndeplinit

Dragu M.

Îndeplinit

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Pe parcursul
anului de studii

S-au realizat convorbiri cu
studenţii pe marginea comportării
acestora la practica de iniţiere şi
tehnologică.
Pe parcursul marşurilor turistice
studenţii au făcut cunoştinţă cu
potenţialul turistic al raionului
Călăraşi.
Discuţiile au avut loc înainte de
efectuarea fiecărei practici în
cadrul conferinţei de repartizare.
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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 învăţământul superior şi în instruirea practică a studenţilor etc.)
Certificatele, diplomele, confirmările se anexează

Planificare-realizare
Nr
d/o

Forma perfecţionării

1

Seminar:
Asocierea
pentru
dezvoltarea serviciilor turistice.
Promovarea
concepției
de
”cluster” în turism.
Participant şi expert în cadrul
instruirilor
de
formare
a
capacităţilor în cadrul proiectului
“Dezvoltarea
clusterelor
agroturistice în Moldova”.
Study visit to Poland from 28
August to 2 September 2016 in the
framework
of
the
project
“Agrotouristic
clusters
development
in
Moldova.
Strengthening the non-agricultural
businesses in rural areas”.

2

3

4

5

6

7

8

Seminarul metodico-practic cu
tema: „Înotul – factor important în
activitatea sanogenică”.
Seminarul tematic informativ cu
genericul „Substanțe de interes
medico-sportiv”
Atelierului
de
lucru cu
genericul “Biodiversitatea – o nouă
motivaţie
ecoturistică
în
Moldova” consacrat
Zilei
Internaţionale a Biodiversităţii.
Instruirea practică a studenţilor în
cadrul deschiderii a peretelui de
escaladă, din cadrul proiectului
finanțat de Uniunea Europeană
AO. Pro Trebujeni.
Participant

Termen și Instituție în cadrul
căreia s-a realizat
06.04.2017, Centrul internaţional de
expoziţii Moldexpo.

Confirmare prin semnătură în
registrul pus la dispoziţie de
organizatori

„Turist”

Certificat de participare

25.08.2017-02.09.2017 Republic of Poland.
Instituţii: Centrul de Educaţie Ecologică
din Błażowa, Asociaţia Procarpathia din
Rzeszow,
Asociaţia
„Bałt”
Pentru
Dezvoltarea Localității Bałtów; Federația
Agroturismului și Turismului rural "Ziemia
Świętokrzyska"
din
voievodatul
Świętokrzyskie;
Centrul
Voievodal
Świętokrzyskie de Asistență (ŚODR),
Modliszewice etc.
30.04.2017, Orhei – bazinul din cadrul
sanatoriului „Insula sănătăţii”.

Certificat de participare

01.07-31.08.2017
Chişinău

Hotelul

Certificat, diplomă,
confirmare, comentarii

29.03.2017, USEFS

Certificat de participare

Certificat de participare

22 mai 2017, Ministerul Mediului al
Republicii Moldova

Confirmare prin semnătură în
registrul pus la dispoziţie de
organizatori

30.04.17. Realizat în colaborare cu catedra
Natație și Turism,
USEFS în cadrul
complexului sportiv.

Instruire practică

Mai, 2017 „Asigurarea metodico-științifică
a selecției în jocurile sportive pentru
echipele naţionale ale Republicii Moldova”,
Catedra Teoria și Metodica Jocurilor,
USEFS

Certificat de participare
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LUCRUL ŞTIINŢIFIC CU STUDENŢII
Numele, prenumele

Numele,

profesorului

prenumele

Specialitatea

Anul Limba

Forma

Obiective

studiilor

Realizari
concluzii

studentului
Onoi Mihail

Lisiţa Ghenadii

CFR

III

Rusă

Zi

Pregătirea
tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Belaea Alexandra

CFR

III

Rusă

Zi

Pregătirea
tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Pereverzova Olga

CFR

III

Rusă

Zi

Pregătirea
tezei de
licenţă

Grosu Maria

Cebotari Gheorghe

CFR

III

Român
ă

Zi

Pregătirea
tezei de
licenţă

Grosu Maria

Frunzî Doina

CFR

III

Român
ă

Zi

Pregătirea
tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Osmotesco Dimitrii

TMT

II
Maste
r

Rusă

ZI

Pregătirea
tezei de
master

Onoi Mihail

Guşan Vera

TMT

II
Maste
r

Rusă

ZI

Pregătirea
tezei de
master

Onoi Mihail

Beliciuc Victor

CFR

IV

Român
ă

Fără
frecvenţă

Pregătirea
tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Dumanscaia Nadejda

CFR

IV

Român
ă

Fără
frecvenţă

Pregătirea
tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Niculiuc Doina

CFR

IV

Român

Fără

Pregătirea

Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota.
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota.
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota .
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota .
Teza va fi
susţinută în
data de
12.06.2017
.
Teza va fi
susţinută în
data de
12.06.2017
.
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
Teza a fost
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ă

frecvenţă

tezei de
licenţă

Onoi Mihail

Lozinschi Gheorghe

CFR

IV

Român
ă

Fără
frecvenţă

Pregătirea
tezei de
licenţă

Borzin Irina

David Natalia

CFR

IV

Rom

F/F

Pregătirea
tezei de
licenţă

Borzin Irina

Ermicioi Alina

CFR

IV

Rom

F/F

Pregătirea
tezei de
licenţă

Stepanova N.

Pașnic Petru

TAS

Mast

Rom

Zi

Stepanova N.

Casian Cristofor

EFS

IV

Rom

Zi

Stepanova N.

Vîrlan Mihai

CFR

III

Rom

Zi

Solonenco G.

Rudenco Nichita

EFS

IV

Rus

Zi

Solonenco G.

Maleţ Andrei

EFS

IV

Rus

Zi

Solonenco G.

Poloboc Ion

EFS

IV

Rus

Zi

Diacenco E.

DolganiucIna

TAS

II

Rus.

Ciclul II Zi

Diacenco E.

Ilarionov Victor

EFS

IV

Rus

Ciclul I zi

Susținerea
tezei de
masterat
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență

Botnarenco T.

EFS
EFS
EFS

III
III
TAS

Rusă
Rom
Rom

Staț.
Staț.

Botnarenco T.

Cubani Eugen
Chișca Tatiana
Uluzov V.

Botnarenco T.

Țurcan S.

EFS

IV

Rom

FFR

Botnarenco T.

Андрющенко Е.

EFS

V

Rusă

FFR

Botnarenco T.

Авербух С.

EFS

V

Rusă

FFR

Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență
Susținerea
tezei de
licență

susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
cu nota 10.
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
Teza a fost
susţinută în
cadrul
examenelo
r de licenţă
Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Referat
Referat
Susținut
bine
Realizat

Realizat

Realizat
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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/
prenum
ele

Domeniul, durata
Ţara, oraşul, instituția/gazda,

Onoi
Mihail

Turism (turism rural şi agroturism). Polonia
25.08.2017-02.09.2017. Instituţii: Centrul de
Educaţie Ecologică din Błażowa, Asociaţia
Procarpathia din Rzeszow, Asociaţia „Bałt” Pentru
Dezvoltarea
Localității
Bałtów;
Federația
Agroturismului şi Turismului rural "Ziemia
Świętokrzyska" din voievodatul Świętokrzyskie;
Centrul Voievodal Świętokrzyskie de Asistență
(ŚODR), Modliszewice etc.

Realizare, comentarii
Obiective
Experienţa Poloneză
în realizarea
clusterelor
agroturistice

Obiectivele preconizate au fost
realizate. În urma vizitei de studii
am căpătate cunoştinţe referitor
la activitatea polonezilor în
clusterele
agroturistice.
Informaţiile obţinute vor fi aduse
la
cunoştinţa
studenţilor
specialitatea CFR (turism) în
cadrul orelor de turism rural.
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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:
Onoi Mihail
1. Prezentarea referatelor
La disciplina „Turism” (facultatea pedagogie) – studenţii au pregătit referate
privind: formele turismului sportiv, particularităţile orientării sportive etc.
2. Prezentarea proiectelor.
La disciplina „Turism” (curs de bază-grupa de kineto rusă) – au prezentat proiecte
bazate pe studiul staţiunilor balneare şi formele de tratament pe plan naţional şi
internaţional.
3. Prezentarea studiilor de caz.
La disciplina „Marketingul Turistic” – studenţii au prezentat studii de caz cu
tematică din domeniul, precum:
 Marketingul pieţei turistice.
 Marketingul produsului turistic.
 Cercetarea de marketing a consumatorilor serviciilor turistice.
 Cercetarea de marketing a concurenţilor în cadrul industriei turistice etc.
Borzin Irina
1. La disciplina „Turism Asanativ” – studenţii anului I , au pregătit lucrări de curs
pe marginea temelor propuse la ore. Lucrările de curs au fost prezentate atât în
format power-point cât şi în format electronic.
2. La disciplina „Gestiunea Hotelieră” studenţii anului II, au prezentat referate cu
specificul gestiunii activităţilor unui hotel din Republica Moldova.
3. La disciplina “Turism Rural” , studenţii anului III de studii la finele anului au avut
de prezentat o lucrare de curs şi un studiu de caz. Alegerea temelor a fost la
dorinţa fiecăruia din lista temelor propuse de profesor.
Grosu Maria
1. La disciplina „Managementul excursiei” – studenții au pregătit un proiect de
excursie având ca traseu de bază obiectivele turistice din Republica Moldova.
2. La disciplina „Turism” (curs de bază-grupele de kineto) – au prezentat un
proiect bazate pe studiul stațiuni balneare și formele de tratament pe plan național și
internațional.
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3. La disciplina „Managementul Turistic” – studenții au prezentat studii de caz cu
tematică din domeniul, precum:
 Funcțiile managerului.
 Reprezentarea funcțiilor într-o firmă.
 Dimensiunile managerului.
 Rolul managerului în firmă.
Diacenco E.
Studenții au elaborate complexe de exerciții în apă și pe uscat pentru învățarea și
perfecționarea procedeelor sportive și aplicative 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.
Botnarenco T.
Lucrul individual și prezentarea referatelor de către 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 studiu studenții au făcut cunoștință cu aparatajul de
cercetare științifică elaborate în cadrul catedrei.
Scorţenschi D.
1. Elaborarea de către studenți a complexelor de exerciții pentru dezvoltarea fizică
generală și specială la înot, complexe de exerciții speciale în apă pentru kinetoterapie,
kinetoprofilaxia unor boli.
2. Prezentarea referatelor;
3. Prezentarea studiilor de caz.
4. Studierea aprofundată a literaturii de înot, exersarea pe uscat a mișcărilor
specifice procedeelor de înot sportiv.
Dragu M.
Activitatea individual efectuată de studenții incluși în acest proces a influențat
pozitiv pregătirea profesională. Prezentarea referatelor de către 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.
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.
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PARTICIPĂRI LA CONGRESE, CONFERINŢE, EXPOZIŢII, EMISIUNI
TELEVIZATE,ETC.

Numele /
prenumele

Ţara, oraşul, instituţiagazdă, denumirea activităţii,
domeniul, perioada

Obiective

Realizare, comentarii

Mindrigan V.
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Solonenco G.
Rîşneac B.
Diacenco E.
Stepanova N.
Scorţinschi D.
Dragu M.
Botnarenco T.
Mindrigan V.
Onoi Mihail
Grosu Maria
Borzin Irina
Solonenco G.
Rîşneac B.
Diacenco E.
Stepanova N.
Scorţinschi D.
Dragu M.
Botnarenco T.
Onoi Mihail

Congresul ştiinţific internaţional:
„Sport,
Olimpism,
Sănătate”.
Chişinău: USEFS, 05-08.10. 2016

Prezentarea
materialului preconizat

A avut loc o comunicare în cadrul secţiunii
congresului pe tema abordată.

Moldova,
Chişinău,
USEFS.
Expoziţia: Ziua uşilor deschise –
ediţia III-a din 27.04.2017.

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.

01.07-31.08.2017,
Chişinău,
ADTM, hotelul „Turist”. Expert în
cadrul proiectului.

Prezentarea
materialului preconizat
cu
tema:
„Diversificarea
serviciilor agroturistice
prin elemente de
turism sportiv”.

A avut loc o comunicare în cadrul
atelierului de lucru cu oameni care
activează şi prestează servicii turistice în
mediul rural.

Rîşneac
B.,
Solonenco G.

,,Asigurarea ştiinţifico metodică a
procesului de antrenament al lotului
naţional al R. Moldova pentru
pregătirea şi participarea la Jocurile
Olimpice, Campionatelor Europene
şi mondiale.”

Prezentarea
materialului preconizat

Proiectul instituţional a avut loc la
Academia de Ştiinţe al R. Moldova
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COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME PUBLICE ÎN
VEDEREA ASIGURĂRII COEZIUNII INSTRUIRII CU ACTIVITATEA
PRACTICĂ ÎN VEDEREA FORMĂRII PROFESIONALE
TÎNĂRULUI SPECIALIST
 Am colaborat cu Staţia Orăşănească a Tinerilor Turişti.
 Am colaborat cu Federaţia de orientare sportivă a Republicii Moldova.
 Am colaborat cu Federaţia de turism sportiv a Republicii Moldova.
 Am colaborat cu reprezentaţii Asociaţiei de dezvoltare a turismului în Republica
Moldova.
 Am colaborat cu stațiunea balneară Insula Sănătății, orașul Orhei.
 Am colaborat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană AO. Pro
Trebujeni.
 Participarea cu grupul de studenți la organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive în cadrul Universității, Municipiului și Republicii.
 Federația de Sporturi Nautice a RM
 Cluburi și școli sportive de natație din RM
 Universitatea din Suceava ”Ștefan cel Mare”, România
 Liceul teoretic ”Gheorghe Asachi”, ”Mircea Eliade”.
 Cluburi și școli sportive de natație din RM
 Colaborări cu Federația de sporturi nautice a RM
 Universitatea de educație fizică și sport, Kiev, Ucraina
 Universitatea de educație fizică și sport, București, România
 Universitatea din Craiova, Facultatea de educație fizică și sport, România
 Institutul de cercetări științifice pe probleme sportului, București
 Universitatea de educație fizică și sport, Moscova
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ANALIZA ACTIVITĂŢII ÎN ANUL UNIVERSITAR PRECEDENT
ŞI SARCINILE PENTRU NOUL AN DE STUDII
În anul universitar 2016-2017 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 noul an 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 continnuă a calității pregătirii profesionale a studenților;
- Folosirea pe larg a mijloacelor tehnice informaționale;
- Participarea activă la forurile de profil organizate pe parcursul anului 2017-2018;
- 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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