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1.Misiune şi obiective. Catedra de Nataţie şi Turism  a fost fondată în anul 

1977 în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 

Creangă” din Chişinău. Ea îşi continuă activitatea şi la Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport, înfiinţată în anul 1991 în baza fostei facultăţi (în 

conformitate cu hotărârea şedinţei Senatului USEFS din 24 iunie 2010, proces 

verbal nr. 7 şi acordului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.03/14- 

6491 din 25. 06. 2010). 

De-a lungul anilor, structura şi conţinutul catedrei au fost în permanenţă 

modificate. Ultimele reforme sunt realizate în conformitate cu integrarea 

învăţământului superior din Republica Moldova, inclusiv a celui de educaţie fizică 

şi sport, în sistemul european. 

Catedra dispune de un potenţial ştiinţific destul de înalt, care asigură buna 

desfăşurare a tuturor activităţilor ştiinţifice din cadrul universităţii şi din afara ei.  

Obiectivele: Pe parcursul anului de studii 2013-2014 catedra de Nataţie şi 

Turism a realizat următoarele obiective: perfecţionarea continuă a procesului 

didactic prin creşterea atractivităţii şi calităţii prelegerilor, lecţiilor teoretice şi 

practice petrecute; ridicarea nivelului de cultură organizaţională, integritate 

academică, precum şi a disciplinei de muncă; activizarea procesului de cercetare 

ştiinţifică profesorilor catedrei;  promovarea unei imagini pozitive a catedrei de 

Nataţie şi Turism  în cadrul USEFS şi în exteriorul lui. 

 

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

asigură educaţia. Catedra Nataţie şi Turism este alcătuită din 12 colaboratori, 

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

doctori în ştiinţe pedagogice, conferenţiari universitari, 1 doctor în ştiinţe 

pedagogice, lector superior, 5 lectori universitari. Fiecare din colaboratori este 

responsabil în cadrul catedrei de anumite direcţii prioritare pentru procesul 

instructiv-educativ (Schema 1).  



4 
 

 

Schema 1. Organizarea catedrei Nataţie şi Turism 

Tabelul 1.Statele 

Catedrei de NATAŢIE ŞI TURISM 

pentru anul de studiu 2013-2014 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 

Unităţi 

didactice 

 

Funcţia 

Norma  

didactică 

1 Mindrigan Vasile 

 

1,5 dr.în pedagogie, conferenţiar 

universitar 
1141 

2 Rîşneac Boris 

 

1,5 dr.în pedagogie, profesor 

universitar 
757 

3 Botnarenco Teodor 

 

1,5 dr.în pedagogie, profesor 

universitar 
750 

4 Diacenco Eugenia 

 

1,5 dr.în pedagogie, conferențiar 

universitar 
1024 

5 Stepanova Natalia 

 

1,5 dr.în pedagogie, lec. univ. 
1089 

6  Solonenco Grigore 

 

1,5 Conferențiar universitar. 

Antrenor emerit al R.M. 
1020 

7  Onoi Mihail 1,5 dr.în pedagogie, lec. univ. 1247 

8 Grosu Maria 

 

1,25 drd. lector universitar 
938 

9 Scorţenschi Dimitri 1 drd. lector universitar 750 

10 Jomiru Irina 

 

0,5 lector universitar 
420 



5 
 

11 Berzan Sergiu 1  848 

12 Arhiri Isai 

 

1 lector universitar 
752 

TOTAL:   10736 

Cumularzi 

1 Lupaşco Nicolae 

 

0,5 Doctor în economie 
413 

2 Miron Marina 

 

0,5 lector universitar 
406 

3 Bumbu Iacob 0,25 Doctor habilitat 299 

 TOTAL: 1,25  1118 

 TOTAL  ANUAL: 15  11854 

 

          
           

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

adaptate în conformitate cu cerinţele actuale impuse de procesul de la Bolonya. În 

total pe catedră sunt utilizate, următoarele programe (Tabelul 2): 

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 

 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 
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 Practica de iniţiere 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. 

Structura programelor în baza cărora este asigurat procesul instructiv-educativ 

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

 

Schema 3. Structura sistemului de management al calităţii în cadrul Catedrei 

Nataţie şi Turism pentru anul 2013-2014 

 

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 2013-

2014 se referă la următoarele aspecte: 

- creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică; 

- crearea unui climat adecvat vieţii academice în catedră; 
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- 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; 

- 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). 

Pregătirea viitorilor specialişti în nataţie şi turism prin modernizarea 

permanentă a procesului de instruire realizat, în special, prin elaborarea unor 

planuri curriculare moderne, compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din 

străinătate, stabile în structură şi dinamice în contact. 

Pentru realizarea celor mai importante obiective a procesului educaţional şi 

managerial au fost întreprinse în anul curent de studii următoarele măsuri: 

- Revederea şi perfecţionarea programelor analitice curriculare. 
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- Reînnoirea testelor, lecţiilor la înot cu date şi materiale didactice de ultima 

oră. 

- Ridicarea continuă a calităţii pregătirii şi predării materialului didactic prin 

intermediul folosirii sistematice a mijloacelor tehnice informaţionale. 

- Verificarea sistematică a pregătirii teoretice şi practice conform 

programelor respective. 

- Consolidarea, completarea, sistematizarea cunoştinţelor studentului în 

vederea ridicării nivelului general al performanţelor academice. 

Procesul instructiv-educativ a fost direcţionat în conformitate cu documentele 

şi cerinţele procesului European de la Bolognya şi a fost asigurat cu planuri, 

programe, manuale, cursuri perfecţionate de lecţii metodice, conform cerinţelor 

contemporane. Textele prelegerilor şi planurile de lucru la înot şi turism au fost 

prelucrate conform cerinţelor moderne şi actuale de pregătire a specialităţilor în 

domeniul nataţiei şi turismului. Profesorii catedrei s-au pregătit minuţios pentru 

lecţiile teoretice şi practice, folosind literatură nouă, de ultimă oră. În timpul 

lecţiilor s-au utilizat diferite grafice, scheme, poze, video-material pentru 

argumentarea poziţiilor de bază a temei. 

A fost elaborată o lucrare metodică de către prof.univ. Rîşneac B. şi conf. 

univ. Solonenco G. „Înotul sportiv. Concepte metodologice”, pentru studenţii care 

studiază înotul. 

 În acest proces un accent deosebit s-a pus pe nivelul de competenţe 

cognitive, psihomotrice şi afective a studenţilor. Activitatea didactică a fost 

direcţionată spre formarea competenţelor ce reies din dezvoltarea sistemelor 

educaţionale şi de formare profesională a studenţilor. 

La lecţiile de înot s-au aplicat multiple materiale intuitive ce ţineau de tehnica 

înotului şi metodica învăţării celor patru procedee a starturilor şi întoarcerilor. 

Învăţarea tehnicii fiecărui exerciţiu de înot se baza pe o anumită succesiune, care 

concentra instruirea în diferite etape ale lucrului şi crea cea mai bună orientare şi 

sistematizare în conţinutul lecţiilor. Schema generală a succesiunii în învăţarea 

unui nou material a fost următoarea: 
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- Învăţarea generală şi formarea repartizării despre noul material care se 

învaţă; 

- Iniţierea în învăţarea simplă a exerciţiului care se învaţă şi însuşirea 

acestuia; 

- Complicarea variantei simple a exerciţiului; 

- Însuşirea detaliilor tehnicii exerciţiului, care se învaţă şi perfecţionează în 

executarea întregului exerciţiu. 

 Au fost aplicate diferite grafice, scheme şi alte materiale intuitive ce ţin de 

tehnica şi metodica învăţării. Metodele şi tehnicile de predare-învăţare au fost 

bazate pe următoarele criterii: competenţe, obiective, conţinuturi. Metodele de 

predare-învăţare, de formare a competenţelor au fost: expunerea orală, 

demonstraţia, conversarea, învăţarea exerciţiului, modelarea şi simularea 

experimentului. 

 Toate lecţiile au fost desfăşurate la un nivel cuvenit, aplicând diferite 

mijloace şi metode noi de predare mai bună studenţilor. La lecţii au fost utilizate 

materiale didactice noi şi mijloace tehnice informaţionale, care au fost foarte 

importante pentru pregătirea viitorilor specialişti în domeniul culturii fizice şi 

sportului. La lecţiile de înot s-au aplicat forme, metode şi principii didactice noi de 

instruire şi perfecţionare. 

 Analiza cunoştinţelor şi evaluărilor la studenţi s-a desfăşurat prin 

intermediul lucrărilor de control, seminarelor, îndeplinirii cerinţelor practice, 

calităţii referatelor prezentate, tezelor de curs şi licenţă. Evaluarea rezultatelor 

obţinute de către studenţi în activitatea de învăţare reflectă nivelul, volumul şi 

calitatea reală a competenţilor cognitive şi psihomotrice. Se poate menţiona, că 

nivelul pregătirii studenţilor la nataţie este satisfăcător. Referitor la pregătirea 

studenţilor, în ceea ce priveşte partea practică în nataţie se poate menţiona că, 

majoritatea studenţilor au însuşit bine materialul. Participând activ la concursuri 

didactice, competiţii sportive, alte activităţi de valoare, studenţii au obţinut un 

anumit grad de pregătire sportivă, un nivel de dezvoltare a forţei, vitezei, 
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rezistenţei, mobilităţii în articulaţie, capacităţii coordnative şi un nivel de pregătire 

tehnică. 

 Competenţe cognitive generale s-au realizat conform temelor de pregătire 

teoretică. Pregătirea teoretică a studenţilor are o funcţie de formare a orizontului 

cognitiv, concomitent cu practica acţiunilor motrice. 

 Totodată, nu toţi studenţii pot să aplice în practică cunoştinţele teoretice, 

obţinute pe parcursul studierii materialului. Aceasta se poate aplica prin aceea că,  

o parte din studenţi nu frecventează regulat lecţiile practice. 

Pe parcursului anului  de studii, procesul didactic s-a axat pe integrarea 

segmentului teoretic ale disciplinelor predate în cadrul catedrei (Nataţie şi Turism) 

cu partea practico-metodică, care a contribuit eficient la formarea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor profesionale a studenţilor, şi ulterior, la obţinerea unor 

competenţe specifice. 

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. 

1. Planul de lucru pentru st. an. I PEF a fost perfecţionat şi modificat pentru 

86 ore practice şi 14 ore teoretice. 

2. Planul de lucru pentru st. an. I K – perfecţionat, modificat pentru 66 ore 

practice şi 14 ore teoretice. 

3. Planul de lucru pentru st. an. II EF Psih. cu frecvenţă redusă pentru 16 ore 

practice şi 4 ore teoretice. 

4. Planul de lucru pentru st. an. II EFRecr. cu frecvenţă redusă pentru 20 ore 

practice şi 4 ore teoretice. 

5. Planul de lucru pentru cantonamentele de vară pentru stud. an. I – 30 ore 

practice. 

După program a fost prevăzută studierea teoriei înotului, metodicii predării, 

formarea la studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru lucrul 

pedagogic şi organizatoric. 
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Totalitatea competenţelor prezentate în programa curriculară la disciplina 

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

contribuit la formarea personalităţii studentului contemporan. 

Ansamblul competenţelor – cheie au corespuns concepţiei dezvoltării  

sistemului de învăţământ, asigurând studenţilor cunoştinţe, capacităţi şi atitudini 

cuprinse în standardele învăţământului. 

Materialul teoretic şi practic după programa de învăţământ, 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. Studiul teoretic a fost completat cu instruire practico-metodică la lecţiile 

cu caracter metodic. 

Rezultatele sesiunilor de iarnă şi vară. În perioada anului de învăţământ 

2013-2014 colectivul catedrei de Nataţie şi Turism a desfăşurat activitatea  

didactică cu studenţii anilor de studii I şi II, facultăţile Sport, Pedagogie, 

Kinetoterapie, Pază, Protecţie şi Securitate, rezultatele însuşitei sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. 

Secţia Nataţie 
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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. 

Tot în acest context trebuie menţionat că pregătirea nautică a studenţilor noi 

înmatriculaţi este nesatisfăcătoare 90% din aceştia nu pot înota, nu cunosc 

elementele cele mai simple ale tehnicii unuia din stilurile sportive. 

Analiza rezultatelor obţinute de studenţii la disciplina Turism, demonstrează o 

situaţie mai favorabilă. Studenţii însuşesc materia predată la un nivel satisfăcător. 

Acesta s-a observat prin evaluarea curentă şi finală a lor.  

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 
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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. 

 

  

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  52%. 

 În anul 2013-2014 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 2013-2014 
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a II jumătate a anului de studii 2013-2014 

 

 

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

în anul 2013-2014 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. 

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. 
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Nataţie  anul de studii  

2013-2014, reuşita 

 

 

Turism - anul de studii 2013-2014, reuşita 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică. În anul 2013-2014 colectivul profesoral 

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

două direcţii: 
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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 de cercetare ştiinţifică s-a aplicat un complex de 

metode informaţionale de cercetare care au permis obţinerea unor rezultate 

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

Referitor la pregătirea profesională a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi 

sport în cadrul specializării Manager în Turism pentru prima dată a fost abordată 

activitatea profesională pedagogică a specialistului din domeniu în baza sintetizării 

particularităţilor şi substructurilor adecvate ale culturii fizice şi sistemului socio-

pedagogic al turismului. A fost stabilită structura şi conţinutul programei de 

pregătire pe etape, precum şi condiţiile de realizare ale acesteia, în sistemul 

pedagogic integrativ atât al componentelor principale ale turismului, cât şi al 

lecţiilor, care vizează trei aspecte de bază privind formarea personalităţii 

specialistului din domeniu: teoretico-metodic, practico-instructiv şi practico-

natural. 

Conform metodologiei antrenamentului sportiv a fost stabilit nivelul de 

pregătire specifică a înotătorilor în diferite etape de antrenament. Analizînd 

dinamica de îmbunătăţire a  rezultatelor sportive şi cauzele perturbate care au 

influenţat performanţa înotului au dus la performanţa înotătorilor în cadrul 

competiţiilor naţionale şi internaţionale.   

 Prin metodica pregătirii sportive în turism a copiilor de vârsta gimnazială în 

cadrul unui ciclu anual de antrenament rezultatele cercetării constau în faptul că în 

comparaţie cu actuala viziune teoretică şi practică asupra practicării turismului în 

şcoală, care este lăsată în umbră, noi considerăm că turismul sportiv este o 

activitate multilaterală prin multiplele sale forme (tehnica turistică, orientarea cu 

bicicleta, pe schiuri, etc.), care practicate în cadrul activităţilor extraşcolare prin 
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programul nou conceput şi aplicat de noi influenţează pozitiv asupra îmbunătăţirii 

nivelului de pregătire sportivă, obţinerea unor rezultate mai înalte la competiţii, iar 

prin aceasta încrederea de a continua să practice turismul sportiv.  

 În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică a catedrei sunt incluşi opt  

doctoranzi şi doi competitori, dintre care Onoi Mihai (Chişinău) şi Aurelian 

Gheorghiu (Galaţi) au trecut cu succes Seminarul Ştiinţific de Profil şi urmează în 

noiembrie 2014 să susţină tezele de Doctor în cadrul Consiliu Ştiinţific Specializat, 

îndrumător ştiinţific, dr. în ped., prof.univ., DHC, Boris Rîşneac. 

 În anul curent de studii au obţinut gradul ştiinţific următorii doctoranzi: 

Teodorescu Cosmina, îndrumător ştiinţific Rîşneac B. şi Certan Oana, îndrumător 

ştiinţific Botnarenco T. 

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 2014, catedra a organizat conferinţa ştiinţifică a studenţilor în cadrul 

căreia au participat 27 de studenţi  de la specializarea Turism şi 22 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. 

Din aceşti şase studenţi, doi au fost menţionaţi prin faptul că au ocupat locurile doi 

şi trei în secţiunile respective. Materialele prezentate de studenţi au fost publicate 

în culegerea conferinţei. 

Rezultatele deosebite au obţinut studenţii anului trei Diacenco Ecaterina, 

coordonator Onoi M., prof. univ.; Lisnic Aliona, coordonator ştiinţific, B. Rîşneac, 

dr.în ped., prof.univ.     
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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 2013/2014 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 2013/2014  au fost purtate discuţii cu studenţii 

referitor la calitatea predării la orele 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 (Kiev, România, Austria), 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. 

 

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 2013/2014 la catedra Nataţie 

şi Turism sunt: 
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Tabelul 4. Rezultatele studenţilor la practică specializarea Cultura Fizică 

Recreativă (Turism) 

Nr. Numele, prenumele Nota 

1 Ahrimiuc Constantin  Anatolie             9 (nouă) 

2 Ciobanu Petru Gherghe                         8 (opt) 

3 Cuzmin Vadim Iurie                              9 (nouă) 

4  Rusnac Eleonora Arcadie                    - 

5 Dorojniuc Eugeniu Alexandru              8 (opt) 

6 Rarancean Cornel Nicolai                    - 

7 Derevenco Vitalie Victor                     8 (opt) 

8 Prodan Olga Tudor                               - 

9 Ursu Roman Victor                              8 (opt) 

10 Caşcaval Ion Ion                                  - 

11 Dilipovici             Liviu                               10 (zece) 

12 Bugaesco Tatiana Anatolie               10 (zece) 

13 Muntean Evghenii Vladimir              9 (nouă) 

14 Pripa Emil Artur                                8 (opt) 

15 Curcubet- Magari Alina 

Ghenadie     

- 

16 Marcenco Alexei Vladimir                 - 

17 Larionov Chiril Valerii                 

     

- 

18 Cobâlean  Constantin 

Constantun                             

- 

19 Ghinda  Denis  Simion                         - 

20 Madan Ion Petru                                   - 

21 Marţ Victoria Victor                                - 

22 Bobeica Victoria Iurie                      10 (zece) 

23 Plămădeală Corina Andrei                10 (zece) 
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24 Cameşcic  Alisa Valerian                 10 (zece) 

25 Cernei Ana Mihail                            10 (zece) 

26 Bicherschii Tatiana Grigore             

  

10 (zece) 

27 Coceban Cristina Alexandru              10 (zece) 

28 Savin Constantin  Vasile                     9 (nouă) 

29 Dragoi Anatolie Vladimir                   10 (zece) 

30 Murzac Ion Victor                               10 (zece) 

 

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. 

 Pentru realizarea stagiilor de practică Catedra a elaborat şi perfecţionat în 

anul 2013/2014 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. 
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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 5):  

 

Tabelul 5. 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 

şi protejarea 

mediului 

înconjurător  

(ciclul II master) 

Test  Scrisă (Lucrare de 

curs) 

 Orală (Dezbateri) 

 Practică (Proiect) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

Onoi Mihail, dr. în şt. ped., 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 
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 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 

Jomiru Irina, lector universitar 

1 Topografia și 

orientarea 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 

învăţământ 

Iniţială Curentă/Continuă Finală 

 

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 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 
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practice)  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. 

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 

control) 

Scrisă (bilet-III 

itemi):  

 aplicare 

 integrare 

 cunoaştere 

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 



25 
 

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: 

 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 2013/2014 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 19-20 septembrie 2013.  
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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. Revederea programei de admitere la înot, având în vedere că, înotul este o 

ramură aplicativă de care depinde sănătatea şi viaţa fiecărui om.  

2. Desfăşurarea permanentă a practicii în şcoli, licee, şcoli sportive (o dată sau 

de două ori pe săptămână), începând cu anul II. 

3. Includerea practicii obligatorie a studenţilor anului III în taberele de odihnă 

pentru copii. 

4. Mărirea cerinţelor faţă de toţi studenţii. 

5. Respectarea cerinţelor unice de evaluare a studenţilor. 

6. Colaborarea internaţională mai activă cu alte universităţi.  

7. Stabilirea unor criterii pentru studenţii anului I în vederea asimilării 

competenţelor cognitive pe parcursul celor trei ani de studii la specialitatea 

„Cultura fizică recreativă”. 

   

 

 

 

 Şeful catedrei                                                      Rîşneac Boris  

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


