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1.Misiune şi obiective. În anul 2012-2013 catedra şi-a propus rezolvarea 

următoarelor obiective: 

1. Stabilirea direcţiilor prioritare privind îmbunătăţirea pregătirii  profesionale 

a specialiştilor prin intermediul disciplinelor prevăzute în planul de învăţămînt 

asigurate de catedra Nataţie şi Turism. 

2. Restructurarea curriculei universitare prin perfecţionarea programelor şi 

planurilor de lucru la disciplinele întrunite de catedră. 

3. Elaborarea şi completarea textelor de lecţii la specializările, tehnologia 

antrenamentului sportiv şi managementul în turism. 

4. Implementarea noilor tehnologii didactice în cadrul lecţiilor de înot şi 

turism în vederea dezvoltării competenţelor profesionale specifice viitorului 

specialist de cultură fizică. 

5. Implementarea metodelor metodico-ştiinţifice şi instrumentale privind 

sistemul de predare şi  pregătire a viitorilor antrenori de nataţie şi turism şi a 

sportivilor de mare performanţă.  

 

2. Organizarea catedrei, structura şi programele de studii la care se 

asigură educaţia. Catedra Nataţie şi Turism este alcătuită din 11 colaboratori, 

dintre care 2 doc în şt., ped., profesori universitari, 1 conferenţiar universitar, 1 

doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, 2 doctori în ştiinţe 

pedagogice, lectori superiori, 1 lector superior şi 4 lectori universitari.  

În anul  de studii 2012-2013 componenţa corpului profesoral didactic a 

catedrei de Nataţie şi Turism a fost următoarea:  

1. Rîşneac Boris – şef catedră , dr. în ped., prof. univ. 

2. Botnarenco Teodor – dr. în ped., prof.univ. 

3. Solonenco Grigore –conf. univ., antrenor emerit al Republicii Moldova 

4. Diacenco Eugenia –dr. în ped., conf. univ. 

5. Stepanova Natalia –dr. în ped., lector superior 

6. Mindrigan Vasile – dr. în ped., lector superior 

7. Peştereva Lidia –lector superior 
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8. Arhirii Isai –lector universitar 

9. Onoi Mihai –lector universitar 

10. Berzan Sergiu –lector universitar 

11. Grosu Natalia–lector universitar 

12. Scorţenschi Dmitri –lector universitar  

Fiecare din colaboratori este responsabil în cadrul catedrei de anumite 

direcţii prioritare pentru procesul instructiv-educativ (Schema 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1. Organizarea catedrei Nataţie şi Turism pentru anul de studii 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

Şeful de catedră 

Rîşneac Boris , doc. în şt., ped, prof.univ. 

 

Responsabil 

activitatea 

ştiinţifică 

1. Botnarenco 

Teodor, doc. în şt., 

ped, prof. univ. 

2. Onoi Mihail,  

lec. univ. 

Responsabil procesul 

instructiv-educativ 

1. Mindrigan Vasile, 

doc. în şt., ped, lec. 

sup. 

2. Diacenco Eugenia, 

doc. în şt., ped, lec. 

univ. 

 

Responsabil 

activitatea 

sportivă 

1.Solonenco 

Grigorii, conf. 

univ., antrenor 

emerit al R.M. 

 

Responsabil 

aparatajul 

tehnic 

1. Scorţenschi 

Dumitru, lec. 

univ. 

Responsabil de 

legătura cu şcoala 

1.Arhiri Isai, lec. 

univ. 

2.Stepanova Natalia 

doc. în şt., ped, lec. 

sup. 

3. Grosu Natalia, lec. 

univ. 

 

Responsabil 

legătura cu 

publicul 

1. Rîşneac Boris, 

doc. în şt., ped., 

prof.univ. 

 

Responsabil 

programe 

curriculare 

1. Peştereva Lidia,  

lec. sup. 

2. Rîşneac Boris, 

doc. în şt., ped., 

prof.univ. 

 

 

Responsabil 

sindicate 

1. Arhiri Isai, 

lec. univ. 

2. Berzan Sergiu,  

lec. univ. 
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Tabelul 1. Statele 

Catedrei de NATAŢIE ŞI TURISM 

pentru anul de studiu 2012-2013 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 

Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 

Norma  

didactică 

1 Rîşneac Boris 

 

1,5 dr.în pedagogie, profesor 

universitar  
751 

2 Mindrigan Vasile 

 

1,5 dr.în pedagogie, lec. sup. 
1117 

3 Botnarenco Teodor 

 

1,5 dr.în pedagogie, profesor 

universitar 
765 

4 Diacenco Eugenia 

 

1,25 dr.în pedagogie, conf. 

universitar 
866 

5 Stepanova Natalia 

 

1,25 dr.în pedagogie, lec. univ. 
916 

6  Solonenco Grigore 

 

1,25 conf. universitar. Antrenor 

emerit al R.M. 
856 

7  Peştereva Lidia  1       lector superior  728 

8 Grosu Maria 

 

1,25 lector universitar 
950 

9 Onoi Mihail 1,5 drd., lec. universitar 1132 

10 Berzan Sergiu  

 

1,5 lector universitar 
1156 

11 Arhiri Isai 

 

1 lector universitar 
949 

TOTAL: 14,25  10186 

Cumularzi 

1 Lupaşco Nicolae 

 

0,5 Doctor în economie 
377 

2 Negară Ion 

 

0,5 lector universitar 
403 

3 Savin Rodica 0,25  225 

 TOTAL: 1,25  1005 

 TOTAL  ANUAL: 15,5  11191 

 
          

           
Programele de studii în baza cărora se asigură educaţia sunt elaborate şi 

adaptate în conformitate cu cerinţele actuale impuse de criteriile învăţămîntuluilui 

superior de cultură fizică. În total pe catedră sunt utilizate, următoarele programe 

(Tabelul 2): 
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Tabelul 2. Programele în baza cărora este asigurat educaţia la Catedra 

Nataţie şi Turism 

Secţia Turism Secţia Nataţie 

15 programe  15 programe  

 Turism – specialitatea 

psihopedagogie.  

 Turism - educaţie fizică şi sport. 

 Turism – specialitatea cultură fizică 

de recuperare. 

 Bazele teoretice şi metodice a 

turismului 

 Topografie şi orientare sportivă 

 Turismul sportiv 

 Patrimoniul turistic 

 Tehnica operaţiunilor de turism 

 Turismul rural 

 Legislaţia turistică 

 Managementul excursiei 

 Managementul turistic 

 Marketingul turistic 

 Practica tehnologică 

 Practica de iniţiere 

 Didactica înotului I. 

 Didactica înotului II. 

 Înotul – CFR. 

 Înotul sportiv. 

 Nataţia - SCOP. 

 Înotul – kinetoterapie. 

 Bazele tehnicii prob. sportive alese I. 

 Bazele tehnicii prob. spor.  alese II. 

 Asigurarea pregătirii tehnico-

ştiinţifice. 

 Metodica instruirii tehnicii probelor 

ramurii sportive alese I. 

 Metodica instruirii tehnicii probelor 

ramurii sportive alese II. 

 Organizarea, arbitrarea şi asigurarea 

tehnico-materială a competiţiilor. 

 Antrenamentul sportiv în ramura 

sportivă aleasă I. 

 Antrenamentul sportiv în ramura 

sportivă aleasă II. 

 Aspecte medico-biologice şi 

psihologice ale probei sportive alese. 

 

Catedra asigură predarea următoarelor discipline: 

- la ciclul I, Înotul, Didactica înotului I şi II şi Turismul în cadrul celor 4 

facultăţi ale universităţii; 

- disciplinele de orientare spre specializare –Înotul, Turism; 

- la ciclul II (masterat) cu specializarea: Tehnologia antrenamentului sportiv, 

Tehnologii şi management în Turism. 

În prezent catedra de Nataţie şi Turism realizează un volum considerabil de 

activităţi didactico-ştiinţifice şi metodice în vederea pregătirii eficiente a viitorilor 

specialişti pentru domeniul de cultură fizică din R. Moldova. 
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Structura programelor în baza cărora este asigurat procesul instructiv-educativ 

corespunde cerinţelor şi cuprinde aspecte legate de (Schema 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2. Structura programelor în baza cărora este asigurat educaţia la Catedra 

Nataţie şi Turism pentru anul 2012-2013 

3. Structura sistemului de asigurare a calităţii în cadrul catedrei. 

Structura organizatorică a Sistemul de Management al Calităţii (SMC) în cadrul 

catedrei Nataţie şi Turism are la bază principiul în virtutea căruia la fiecare nivel 

SMC este condus de către managerul nivelului respectiv (catedră-şef de catedră). 
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Schema 3. Structura sistemului de management al calităţii în cadrul Catedrei 

Nataţie şi Turism pentru anul 2012-2013 

 

4.Sistemul de evaluare a calităţii în cadrul catedrei (legi, regulamente, 

acte normative externe şi interne, ş.a.) 

În cadrul Catedrei Nataţie şi Turism la ora actuală au fost elaborate şi 

implementate următoarele regulamente, care asigură calitatea  în cadrul acesteea: 

1. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv 

educativ. 

2. Regulament privind evaluarea studenţilor. 

3. Regulament privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională. 

4. Regulament privind organizarea studiilor superioare. 

 

5.Politicile şi strategiile catedrei pentru asigurarea calităţii. 

Politica în domeniul calităţii catedrei Nataţie şi Turism pentru anul 2012-

2013 se referă la următoarele aspecte: 

- creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică; 

- crearea unui climat adecvat vieţii academice în catedră; 

- promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane ale catedrei; 

- realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului; 

- asigurarea unui sistem eficient de control; 

- aplicarea unui management modern; 
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- promovarea acţiunilor de cooperare interuniversitară pe plan naţional şi 

internaţional. 

Pentru realizarea standardelor de calitate, Catedra Nataţie şi Turism are în 

vedere următoarele repere strategice: 

1. Formarea competenţelor profesionale a viitorilor specialişti pentru 

domeniul „Cultură fizică”. 

2. Pregătirea profesională prin adaptarea maximală a cursurilor teoretice şi 

practico-metodice în conformitate cu specializarea propriu-zisă. 

3. Implementarea metodelor ştiinţifice instrumentale ce au realizat noi 

concepte metodologice privind perfecţionarea sistemului de pregătire a viitorilor 

antrenori de nataţie, turism şi a sportivilor de mare performanţă. 

4. Popularizarea înotului şi turismului prin organizarea seminarelor 

metodologice cu reprezentanţii cluburilor sportive, profesorii de educaţie fizică din 

colegii şi licee, cu colaboratorii mass-mediei.  

 

6. Indicatori şi rezultate pentru: monitorizarea programelor de studii, 

suportul curricular, activitatea didactică, activitatea de cercetare ştiinţifică 

(obiective, direcţii de cercetare, rezultate). 

Reieşind din obiectivele stabilite, corpul profesoral-didactic al catedrei a 

realizat eficient obiectivele preconizate.   

Pentru viitorul cadru didactic exercitarea rolurilor profesionale presupune o 

etapă de familiarizare cu un ansamblu de reguli, norme, valori explicite, 

posibilitatea de a le adapta într-o manieră proprie în funcţie de diversitatea 

contextelor. Modul în care studentul îşi construieşte semnificaţiile şi sensurile 

situaţiilor profesionale trăite, poate fi pus în evidenţă la nivelul microstructurilor, a 

situaţiilor interacţionare, în care el învaţă să negocieze şi să-şi reconstruiască 

treptat experienţa rolurilor impuse.  

El trebuie să fie: - o sursă permanentă de informaţie, sprijin şi ajutor în 

învăţare; - organizator, îndrumător, lider; - diagnostician al nevoilor educaţionale şi 

al dificultăţilor în învăţare; - factor de apreciere stimulativ; - consilier şi orientator 
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al elevilor; - colaborator al părinţilor şi al celorlalţi factori interesaţi în dezvoltarea 

personalităţii elevului ori atraşi în formarea sa ca sportiv; - model de adult şi 

purtător de valori aprobate; - evaluator şi terapeut; - experimentator, inovator al 

procesului de instruire. 

Reieşind din argumentele expuse mai sus, profesorii catedrei în anul de studii 

2012-2013 s-au condus de aceste concepte metodologice în cadrul pregătirii 

competente a viitorilor specialişti pentru domeniul culturii fizice.   

Astfel, segmentul teoretic al disciplinelor predate s-a materializat prin 

elaborarea cursurilor de lecţii în conformitate cu specificul pregătirii profesionale a 

studenţilor. În procesul lucrului instructiv educativ cu studenţii, activitatea 

didactică a fost direcţionată în conformitate cu documentele şi cerinţele procesului 

European de la Bolognya. 

Procesul instructiv-educativ a fost asigurat cu planuri, programe, manuale, 

cursuri perfecţionate de lecţii metodice, conform cerinţelor contemporane. 

Toate lecţiile au fost desfăşurate la un nivel cuvenit, aplicînd diferite mijloace 

şi metode noi de predare mai bună a studenţilor. La lecţii s-au folosit multe 

materiale didactice noi şi mijloace tehnice informaţionale, care sunt foarte 

importante pentru pregătirea viitorilor specialişti în domeniul culturii fizice şi 

sportului. 

Analiza rezultatelor demonstrate de studenţi s-a efectuat prin evaluarea lor în 

cadrul lecţiilor practice, testărilor motrice, seminarelor metodice, lucrărilor de 

control, tezelor de licenţă. 

 Procesul instructiv-educativ a fost asigurat cu planuri perfecţionate şi 

modificate pe parcursul anului de studii după curriculum în conformitate cu 

specificul disciplinei, unde au predominat metode, procedee şi operaţii ca: analiza, 

sinteza, comparaţia, metodele dialogului, metoda de cercetare, de demonstrare. 

     Totalitatea competenţelor prezentate în programa curriculară la disciplinele 

nataţie şi turism a constituit un sistem de achiziţii educaţionale finale, bine creat, 

care a contribuit la formarea personalităţii studentului contemporan. 
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Materialul teoretic şi practic după programa de învăţămînt, după un plan 

strategic bine definit, s-a comunicat studenţilor scurte rezumate şi concluzii după 

fiecare capitol al planului referitor problemelor de teorie şi metodică a predării 

înotului şi turismului. Studiul a fost completat cu instruire practico-metodică la 

lecţiile cu caracter metodic. 

Pentru aprecierea nivelului de însuşire a materialului au fost efectuate sondaje 

expromte. La lecţiile practice profesorii evaluau pregătirea independentă a 

studentului şi apreciau cu note răspunsurile, anunţau tema nouă, folosind mijloace 

tehnice pentru a memoriza mişcările înotătorului sau tehnica la etapele turistice, 

care vor fi efectuate în bazin sau pe tarseu. 

 Acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă la studenţi se efectuează 

prin alcătuirea proiectelor didactice, pregătirea referatelor, arbitrarea competiţiilor, 

comunicări la conferinţele ştiinţifice, lucrul cu copii îndeplinirea funcţiei de 

instructori în marşurile turistice.  

 În perioada anului de învăţămînt 2012-2013 colectivul catedrei de Nataţie şi 

Turism a desfăşurat activitatea  didactică cu studenţii anilor de studii I şi II, 

facultăţile Sport, Pedagogie, Kinetoterapie şi Pază, Protecţie şi Securitate, 

rezultatele însuşitei sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Secţia Nataţie 

 
Nu
m 

Nr. 
st. 

Din ei 
Prez

. 
Au 

 
Pe note de 

      
Note % 

 
stud

. 
obl. 

n-
au 

au la 
susţ

. 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
insuf. 

reuşit
ei 

Facultatea 
grupe  

susţ
. 

fost abs. ex. ex. 
Nr
. 

% Nr. % Nr. % 
Nr
. 

% 
Nr
. 

% 
Nr
. 

% 
Nr
. 

% 
 

 
  

ad
m 

nemo
t                  

Sesiunea de iarnă 

PPS, 5grupe, 
an.II 

160 
16
0 

45 19 95 95 0 0 18 
18,
9 

43 
45,
3 

22 
23,
2 

11 
11,
6 

1 
1,
1 

0 0 59,4 

SPORT 
2 grupe, an.I 

61 61 0 9 52 52 1 
1,
9 

7 
13,
5 

26 50 9 
17,
3 

8 
15,
4 

1 
1,
9 

0 0 85,2 

PEF 
3grupe, an.I 

77 77 6 13 58 58 2 
3,
4 

21 
36,
2 

19 
32,
8 

12 
20,
7 

3 5,2 1 
1,
7 

0 0 75,3 

Total I jum 298 
29
8 

51 41 205 205 3 
1,
5 

46 
22,
4 

91 
44,
4 

43 21 22 
10,
7 

3 
1,
5 

0 0 68,8 

Sesiunea de vară 

SPORT 
4 grupe 

An I 
85 85 8 33 44 44 1 

2,
3 

8 
18,
2 

17 
38,
6 

10 
22,
7 

6 
13,
6 

2 
4,
5 

0 0 51,8 

Kinetoterapi
e 

5 grupe 
An I 

167 
16
7 

12 25 130 128 1 
0,
8 

41 32 58 
45,
3 

21 
16,
4 

4 3,1 0 0 2 
1,
5 

76,6 

PEF 
3grupe 

An.II 
56 56 0 8 48 48 3 

6,
3 

12 25 21 
43,
8 

11 
23,
9 

1 2,1 0 0 0 0 85,7 
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Total II jum 

 
308 

30
8 

20 66 222 220 5 
2,
3 

61 
27,
7 

96 
43,
6 

42 
19,
1 

11 5 2 
0,
9 

2 
0,
9 

71,4 

Total anual 606 
60
6 

71 107 427 425 8 
1,
9 

10
7 

25,
2 

18
7 

44 85 20 33 7,8 5 
1,
2 

2 
0,
5 

70,1 

 

Secţia turism 

 

În rezultatul acestei analize se poate menţiona că marea majoritate a 

studenţilor care au frecventat cu regularitate lecţiile teoretice şi practice au 

demonstrat succese satisfăcătoare. În acelaşi timp unii studenţii nu au manifestat o 

responsabilitate cuvenită şi astfel nu au fost atestaţi la probele practice şi nu au fost 

admişi la examenul final. 

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele studenţilor obţinute în cadrul 

cantonamentelor de vară. Obiectivele de bază a procesului de instruire a studenţilor 

în condiţiile de tabără (condiţii naturale) s-au axat, în special, pe învăţătura şi 

perfecţionarea înotului aplicativ şi în acelaşi timp, spre posibilitatea de organizare 

a procesului de învăţare a copiilor în condiţiile naturale. S-a urmărit obţinerea 

pregătirii metodico-practice a studenţilor prin desfăşurarea lecţiilor practice. 

 

Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Nataţia Arh.I., Sol.G. 101 33 0 33 0 21 12 12 1 8 8 67 2 17% 1 8% 0 0% 0 0 0 0 36,36%

Nataţia Arh.I., Sol.G. 102 19 0 19 0 10 9 9 0 0 5 6 4 44% 0 0% 0 0 0 0 0 0 47%

Nataţia Solonenco G. 103 25 0 25 0 13 12 12 0 0 5 42 4 33% 3 25% 0 0 0 0 0 0 48,00%

Nataţia Sol. G. Arh.I. 105 37 0 37 0 21 16 16 0 0 8 50 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 43,24

Nataţia Diac.E.,Sol.G. 106 19 0 19 0 10 9 9 2 22 4 44 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 47,36

Nataţia Peştereva L. 112PEF 32 0 32 0 14 18 18 0 0 13 72 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 65,25

Nataţia Peşterev L. 113 PEF 36 0 36 0 16 20 20 1 5 12 60 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 55,55

Nataţia Stepanova N. 114PEFr 9 0 9 0 4 5 5 1 20 3 60 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 55,55

Total 210 0 210 0 109 101 101 5 5 58 57 34 34 4 4 0 0 0 0 0 0 48,09
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  Din tabelul prezentat se poate concluziona că studenţii aflaţi în tabără au 

acumulat cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru viitoarea lor activitate 

profesională. Astfel, din numărul total de studenţi au fost atestaţi  48,09 %. 

 În anul 2012-2013 profesorii catedrei au desfăşurat o activitate amplă cu 

studenţii care îşi fac studiile la facultatea Frecvenţă Redusă. Pentru asigurarea 

acestui proces s-au elaborat documentele curriculare în baza cărora s-a realizat 

acest proces. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul următor:  

I jumătate a anului de studii 2012-2013 

 

a II jumătate a anului de studii 2012-2013 

 

În conformitate cu planul de studii a universităţii catedra de nataţie şi turism 

în anul 2012-2013 a continuat perfecţionarea procesului instructiv-educativ la 

specialitatea educaţie fizică şi sport, specializarea antrenor de nataţie şi turism. În 

cadrul catedrei au urmat specialitatea respectivă la nataţie 19 studenţi, la turism 80 

studenţi. 

În sensul îmbunătăţirii acestui proces, colaboratorii catedrei au fost preocupaţi 

de selectarea şi completarea grupelor de studenţi pentru a stabili un sistem bine 

structurat  din punct de vedere metodico-ştiinţific. 

Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Nataţia Arhirii I.  gr.7 an II 52 0 52 0 38 14 14 0 0 0 0 3 21% 9 64% 3 21% 0 0 0 0 26,90%

Did.înot II Diacenco E. gr. 2r anII 6 0 6 0 3 3 3 0 0 0 0 2 67% 1 33% 0 0 0 0 0 0 50%

Did.înot II Diacenco E.Solonenco G. gr.1 anII 14 0 14 0 8 6 6 0 0 0 0 5 83% 1 17% 0 0 0 0 0 0 42,90%

Total la FFR 72 0 72 0 49 23 23 0 0 0 0 10 44% 11 48% 3 13% 0 0 0 0 31,90%

Disci- Numele Grupa Num Abs Nr. st.      Din ei Prez. Au                           Pe note de      Note    %

plina prof stud. mo obl. n-au au la susţ. 10 9 8 7 6 5      insuf. reuşitei

grup. tivat susţ. fost abs. ex. ex. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

adm nemot

Did.înot.IBotnarenco T. an. I., gr.1 46 0 46 0 33 13 13 1 8% 2 15 5 38% 1 8% 1 8% 2 15 0 0 28,26%

Nataţie Arhirii I. an.II., gr.3 40 0 40 0 23 17 17 0 0 2 12 7 41% 8 47% 0 0 0 0 0 0 43%

Nataţie Arhirii I. an. II.,gr.4 31 0 31 0 21 10 10 0 0 0 0 5 50% 4 40% 1 10 0 0 0 0 32,25%

Nataţie Botnarenco T. an.II., gr.5 37 0 37 0 29 8 8 0 0 2 25 3 37,5 2 25 1 12,5 0 0 0 0 21,62

Nataţie Diacenco E. an.II., gr.6 27 0 27 0 12 15 15 1 7% 1 7 8 48 5 34 0 0 0 0 0 0 55,55

Nataţie Arhirii I. an.II., gr.8 64 0 64 0 47 17 17 0 0 2 12 10 59 4 24 1 6 0 0 0 0 26,56

Nataţie Stepanova N. an.II., gr.9 25 0 25 0 10 15 15 0 0 5 33 5 33,33 4 27 1 6,66 0 0 0 0 60

Total la FFR 270 270 175 95 95 2 2,1 14 14,7 43 45% 28 30% 5 5% 2 2,1 0 0 35,20%
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Astfel s-au elaborat cursuri de lecţii la cele şapte discipline s-au acumulat 

sursele bibliografice şi literatura de ultima oră. Acest proces urmează a mai fi 

perfecţionat în anul următor prin restructurarea activităţilor de predare-învăţare, în 

rezultatul căruia se vor include ore cu caracter metodico-practic, se va propune 

desfăşurarea practicii antrenoriale la diferite şcoli şi cluburi de nataţie şi turism. 

În continuare se prezintă rezultatele obţinute de studenţii specializaţi la nataţie 

şi turism. 

 

Nataţie  anul de studii 2012-2013, reuşita 
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Turism - anul de studii 2012-2013, reuşita 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică. În anul 2012-2013 colectivul profesoral al 

catedrei de nataţie şi turism şi-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică prin 

două direcţii: 

1. Perfecţionarea profesională a studenţilor universităţii la disciplinele nataţie 

şi turism. 

2. Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de 

antrenament şi competiţii a sportivilor de performanţă din loturile naţional. 

În baza acestor discuţii s-a elaborat planul de cercetare ştiinţifică pe perioada 

nominalizată. 

În vederea realizării planului e cercetare ştiinţifică s-a aplicat un complex de 

metode informaţionale de cercetare care au permis obţinerea unor rezultate 

obiective atît la prima direcţie, cît şi la a doua. 

 Referitor la pregătirea profesională a studenţilor în cadrul orelor de nataţie şi 

turism s-au aplicat tehnologii n oi de instruire, bazate pe metode computerizate 

prin intermediul cărora s-a analizat tehnica procedeelor de înot, s-a stabilit 

structura şi conţinutul pregătirii profesionale a studenţilor la specializarea 

„manager în turism” pe cale experimentală. 
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În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică a catedrei sunt incluşi şase 

doctoranzi şi doi competitori (raţă Sorin, Suceava, România şi Onoi Mihai, 

USEFS, Chişinău), îndrumător ştiinţific, dr. în ped., prof.univ., DHC, Boris 

Rîşneac. 

Planurile individuale ale doctoranzilor sunt realizate conform obiectivelor 

stabilite. Rezultate obţinute prin cercetările ştiinţifice efectuate de doctoranzi au 

scos în evidenţă actualitatea problematicii existente şi au întreprins un şir de 

experimente pentru a stabili căile de ameliorare a metodicii de aplicare a 

mijloacelor culturii fizice în diferite domenii de activitate (refacere, recuperare, 

antrenament, recreere, educaţie fizică, etc.) 

Colaboratorii catedrei desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică eficientă 

cu studenţii specializaţi la probele nautice şi turism. 

În procesul acestor activităţi sunt incluşi mai mult de 60 de studenţi în 

cercurile ştiinţifice ale catedrei (înot şi turism). 

Astfel, pregătirea acestora se desfăşoară conform planului de cercetare 

ştiinţifică studenţească aprobat la catedră. 

În anul 2013, catedra a organizat conferinţa ştiinţifică a studenţilor în cadrul 

căreia au participat 20 de studenţi  de la specializarea Turism şi 17 studenţi de la 

specializarea Nataţie. 

În referatele studenţilor au fost analizate şi cercetate problemele pregătiri 

specifice ale înotătorilor, activitatea turistică în R. Moldova şi altele. În final, au 

fost recomandaţi şase studenţi pentru a participa la conferinţa ştiinţifică a USEFS. 

Materialele prezentate de studenţi au fost publicate în culegerea conferinţei. 

Rezultatele deosebite au obţinut studenţii anului patru Mihaleva Alina, 

coordonator Solonenco G.,conf.univ.; Postolachi T., coordonator ştiinţific, 

T.Botnarenco, dr.în ped., prof.univ.     

Activitatea metodică a catedrei. Conform planului de lucru a catedrei, 

cadrele profesorale au realizat un volum considerabil, privind îmbunătăţirea 

pregătirii metodice a studenţilor. 
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În acest sens au fost elaborate cursuri de lecţii în format electronic în 

dependenţă de profilul specializării. 

Pentru studenţii facultăţii de Kinetoterapie s-a elaborat cursul de înot 

terapeutic, pentru cei de la facultatea Pază, Protecţie şi Securitate, cursul de înot 

aplicativ. 

În partea practică a disciplinelor de înot şi turism sunt incluse mijloace 

specifice profilului respectiv. Studenţii obţin cunoştinţele şi deprinderile necesare 

viitoarei lor activităţi profesionale. În continuare prin organizarea şi desfăşurarea 

părţii pregătitoare a lecţiei, activitatea în calitate de instructor, studenţii obţin 

competenţe profesionale prin intermediul disciplinelor predate la catedra de înot şi 

turism. 

O pregătire profesională calitativă se realizează în perioada taberei de  vară a 

studenţilor. În condiţii naturale sunt organizate lecţiile cu direcţionare aplicativă. 

Studenţii învaţă tehnica înotului aplicativ, acordarea primului ajutor, învaţă 

metodica de instruire în condiţiile naturale, jocurile şi distracţiile în mediul acvatic. 

Organizarea tradiţionalei sărbători acvatice „Neptun” este un exemplu 

elocvent, în care participă toţi profesorii şi studenţii din tabără. Prin acţiunea dată 

se propagă mediul sănătos de viaţă, ocrotirea mediului, frumuseţea tinereţii şi 

desigur, sportul ca mijloc de socializare a studenţilor.  

În această sărbătoare desfăşurată după un scenariu bine gîndit au fost incluse 

atît activităţi sportive, cît şi artistice. 

În timpul de faţă această sărbătoare are un efort educaţional şi metodic 

extraordinar de important pentru formarea aptitudinilor viitorului specialist în 

domeniul culturii fizice.  

Activitatea  sportivă.În conformitate cu planul de acţiuni sportive pe anul 

universitar 2012-2013 catedra Nataţie şi Turism în colaborare cu clubul sportiv al 

USEFS în bazinul Universităţii a fost organizat şi desfăşurat pe data de 15.05.13, 

Campionatul USEFS la înot, ediţia 2013. 

Concursul la înot a fost desfăşurat  conform regulamentului de organizare a 

Campionatului USEFS, ediţia 2013. 



18 
 

Clubul sportiv al USEFS a  menţionat premianţii la fiecare probă din concurs 

cu diplome de gradul I, II, III şi premii băneşti. 

Participînd în diferite competiţii republicane şi internaţionale în an. 2013 au 

îndeplinit maestru în sport de clasă internaţională: 

Gladun Artiom –masterand; 

Corotaş Dmitrii –masterand. 

 

7. Evaluarea cadrelor didactice (autoevaluare, evaluare colegială, 

evaluare de către studenţi). 

Colaboratorii catedrei nataţie şi turism au fost asistaţi la lecţiile deschise 

desfăşurate pe parcursul anului 2012/2013 de către şeful de catedră, membrii 

catedrei şi reprezentanţi ai secţii de studii.  

8. Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor. 

Pe parcursul anului de studii 2012/2013  au fost purtate discuţii cu studenţii 

referitor la calitatea predării orelor de înot şi turism atît la cursurile de bază cît şi la 

cele de specialitate.  

9. Mobilitatea academică. 

În cursul acestui an de studii, colaboratorii catedrei nataţie şi turism au 

participat la manifestări ştiinţifice (seminare, congrese, mese rotunde etc.) atît în 

interiorul ţării cît şi în afară (Ucraina, România), unde au fost puse în discuţie mai 

multe probleme legate specialităţile catedrei.  

 

10. Transparenţa informaţiilor de interes public. 

Pentru asigurarea unei transparenţe a informaţiilor de interes public catedra 

Nataţie şi Turism, prin intermediul paginii web a USEFS., dar şi alte surse de 

informare aduce la cunoştinţa publicului informaţii despre activitatea catedrei. 
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11. Stagii de practică (tipuri, rezultate, suport curricular, măsuri de 

îmbunătăţire). 

În cadrul catedrei Nataţie şi Turism stagiile de practică sunt divizate în trei 

tipuri: 

1. Practica de iniţiere. 

2. Practica tehnologică. 

3. Practica de licenţă. 

Rezultatele practicii desfăşurate în anul de studii 2012/2013 la catedra Nataţie 

şi Turism sunt: 

 

Tabelul 3. Rezultatele studenţilor la practică specializarea Cultura Fizică 

Recreativă (Turism) 

Nr. Numele, prenumele Nota 

1 Angheluța Tudor  I.                      8 (opt) 

2 Gherasim   Nicolae  I.                   8 (opt) 

3 Lupan  Andrei  V.                          8 (opt) 

4 Ghermanova  Tatiana                     - 

5 Vasiliu Ion                                       9 (nouă) 

6 Dari   Ghiorghi                                   - 

7 Cravcescu  Vladimer                       - 

8 Zamă Petru  M.                                8 (opt) 

9 Zaporojan Vasilii  I                          - 

10 Mandraburcă   Dori                         - 

11 Cerniciuc  Ion Igor                           - 

12 Lupan  Ivan  Timofei                       9 (nouă) 

13 Sajin  Victor   I.                               10 (zece) 

14 Sidorenco Natalia  I                        

         

10 (zece) 

15 Apava  Ludmila                               9 (nouă) 
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16 Moglan   Mariana  E.                       9 (nouă) 

17 Ursu  Cristina  V.                             10 (zece) 

18 Gololobava Valeria                              - 

19 Gondiu  Daria                                   8 (opt) 

20 Baltajî  Oleg                                     9 (nouă) 

21 Turanscaea Maria                            10 (zece) 

22 Arhire Radu   S.                               10 (zece) 

23 Bîlici Dumitru   C.                            - 

24 Ctitor  Ion   P.                                   10 (zece) 

25 Cuciurcă   Pavel  V.                          10 (zece) 

26 Petrov   Ecaterina                              8 (opt) 

27 Ionel  Serghei   G.                            10 (zece) 

28 Levința  Diana  L.                             8 (opt) 

29 Marușciac  Radu  M.                         - 

30 Cocianji  Maxim                              8 (opt) 

31 Ciuicov   Alexandru                         10 (zece) 

32 Stati    Ivan    I.                                 8 (opt) 

33 Oghină  Mihail  V                             9 (nouă) 

 

 

În conformitate cu Planurile de învăţământ, catedra  Nataţie şi Turism asigură 

realizarea stagiilor de practică  de  iniţiere şi tehnologică  specialitatea Cultura 

Fizică  Recreativă  la Facultatea Pedagogie ciclul  I Licenţă – anul II, şi anul  III şi 

practica turistică ciclul  II Masterat la specialitatea   „Tehnologii şi management  în 

turism”. Stagiile de practică sunt organizate şi desfăşurate  în conformitate cu 

Codului Educaţiei al Republicii Moldova  nr. 17.07. 2014   privind asigurarea  

calităţii  învăţământului  superior de profil, a reglementărilor interne referitoare la 

evaluarea şi autoevaluarea calităţii la nivel universitar. 
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 Pentru realizarea stagiilor de practică Catedra a elaborat şi perfecţionat în 

anul 2012/2013 programa analitică ce include: 

1. Agenda stagiului de practică de iniţiere (ciclul I). 

2. Agenda stagiului de practică tehnologică  (ciclul I).  

3. Agenda stagiului de practică în turism (ciclul II). 

4. Raport cu privire la rezultatele obţinute pe parcursul stagiului de practică. 

5. Procese-verbale privind rezultatele stagiului de practică. 

6. Documentarea stagiarului cu privire la repartizarea (întreprinderile, 

organizaţiile şi instituţiile specializate) pentru desfăşurarea practicii de specialitate. 

 

12. Evaluarea rezultatelor academice (tipuri, forme, eficienţă, dinamică, 

măsuri de îmbunătăţire). 

În cadrul catedrei Nataţie şi Turism sunt utilizate următoarele forme de 

evaluare a rezultatelor academice (Tabelul 4):  

 

Tabelul 4. Formele de evaluare a rezultatelor academice în cadrul Catedrei 

Nataţie şi Turism 

(SECŢIA TURISM) 

N
/o

 

Forme de evaluare 

Disciplinele de 

învăţământ 

Iniţială Curentă/Continuă Finală 

 

Grosu Maria, lector universitar 

1 Managementul 

turistic 

Test grilă  Scrisă (Eseu) 

 Orală (Conversaţie) 

 Practică (Studiul de 

caz) 

 

 

 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare  

 cunoaştere 

2 Managementul 

excursiei 

Chestionar  Scrisă (Referat) 

 Orală (Expuneri) 

 Practică (Proiect de 

excursie) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

3 Turismul ecologic Test  Scrisă (Lucrare de Scrisă (bilet-III 
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şi protejarea 

mediului 

înconjurător  

(ciclul II master) 

curs) 

 Orală (Dezbateri) 

 Practică (Proiect) 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Onoi Mihail, lector universitar 

1 Turism sportiv Test grilă  Scrisă (Test) 

 Orală (Conversaţie) 

 Practică (Lucrări de 

teren şi laborator) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

2 Turism (curs bază) Chestionar  Scrisă (Test) 

 Orală (Expuneri) 

 Practică (Lucrări de 

teren şi laborator) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

3 Tehnici de 

orientare sportivă 

(ciclul II master) 

Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie) 

 Practică (Lucrare 

de curs) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

4 Teoria şi practica 

turismului 

(ciclul II master) 

Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Expuneri-

Conversaţie) 

 Practică (Proiect) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

5 Marketingul 

strategic în sfera 

turismului 

(ciclul II master) 

Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Expunere-

Conversaţie) 

 Practică (Proiect) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Berzan Sergiu, lector universitar 

1 Topografie şi 

orientare sportivă 

Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Expunere-

Conversaţie) 

 Practică (Lucrare 

de curs) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

 

(SECŢIA NATAŢIE)           

N
/o

 Forme de evaluare 

Disciplinele de Iniţială Curentă/Continuă Finală 
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învăţământ  

Botnarenco Teodor, doctor în pedagogie 

1. BTRSAII Test   Scrisă (Test) 

 Orală (Conversaţie) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

 

 

 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare  

 cunoaştere 

Arhirii Isai, lector universitar 

1. Nataţie SSP Test  Orală (Conversaţie) 

 Practică (însuşirea 

procedeelor 

sportive, normative 

practice) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Stepanova Natalia, doctor în pedagogie 

1. Didactica  

înotului 1 

Test  Orală (Dialog-

Expunere-

Conversaţie) 

 Practică (Normative 

de control) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

2. Didactica  

înotului 2 

Test  Orală (Dialog-

Expunere-

Conversaţie) 

 Practică 

(Normative de 

control) 

Orală (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Diacenco Eugenia, doctor în pedagogie, conf. univ. 

Peştereva Lidia, lector superior 

1. Înotul Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

Orală (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Scorţenschi Dumitru, lector universitar 

1. Nataţie Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 
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control) 

2. Înotul Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Solonenco Grigorie, conferenţiar universitar 

1. Didactica înotului I Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

Orală (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

2. MITPPRSA Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

Orală (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

3. OAATMC Test  Scrisă (Test) 

 Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control 

Orală (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Rîşneac Boris, doctor în pedagogie 

1. ASRSAII Test  Orală (Dialog-

Conversaţie, 

Expuneri) 

 Practică (test, 

normative de 

control) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

 

Pentru asigurarea calităţii rezultatelor academice  la disciplinele existente în 

cadrul catedrei nataţie şi turism au fost realizate următoarele acţiuni: 
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 În cadrul şedinţelor de catedră  au fost adoptate proceduri de iniţiere, 

monitorizare şi evaluare internă a fiecărei programe de studii la disciplinele 

catedrei în scopul identificării problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a 

calităţii procesului de învăţămînt. 

 

13. Orientarea în carieră şi relaţiile cu piaţa muncii. 

Pe parcursul anului 2012/2013 în cadrul catedrei Nataţie şi Turism, au avut 

loc seminare cu studenţii specializaţi la înot şi turism cu privire la angajarea în 

cîmpul muncii după absolvirea USEFS. Totodată, pe parcursul anului studenţii  

specializaţi la înot şi turism au vizitat tîrgurile de carieră şi muncă desfăşurate în 

Chişinău pe data de 4-5 octombrie 2012.  

 

14. Măsuri privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei în cadrul catedrei.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în cadrul Catedrei Nataţie şi Turism 

vor fi luate următoarele măsuri: 

1. Elaborarea unui sistem educaţional privind prezenţa studenţilor la ore de 

curs şi practice. 

2. Includerea în examenul de înmatriculare a înotului ca pregătire  motrică. 

3. Organizarea unor consultaţii suplimentare a studenţilor care au o pregătire 

insuficientă sau nu a frecventat orele de curs. 

4. Obţinerea a 2 unităţi pentru asigurarea procesului de studii. 

5. Perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor la specializarea propriu-

zisă. 

6. Îmbunătăţirea sistemului de elaborare a lucrărilor de licenţă (ca structură, 

ca conţinut, experimentale).   

   

 

 Şeful catedrei                                                      Rîşneac Boris  

Nataţie şi Turism                                       Doc. în şt., ped., prof. univ. 


