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---------------------------------------------------------  Planul de activitate al Catedrei ŞPPSU

I. Rezumat privind activitatea catedrei în anul de studii precedent şi obiectivele 
pentru anul universitar curent

Activitatea Catedrei în anul universitar 2019-2020 s-a axat pe atingerea obiectivelor 

formulate în Planul de activitate pentru anul de studii respectiv. Analiza activităţii Catedrei 

în anul precedent este reflectat în Raportul anual al Catedrei.

În anul de studii 2019-2020 Catedra îşi va continua activitatea în conformitate cu 

Planul stabilit. Accentul va fi pus pe realizarea obiectivelor formulate în Strategia de 

dezvoltare a catedrei pentru anii 2015-2020 prin prisma îmbunătăţirii procesului de formare 

profesională a specialiştilor în domeniile Ştiinţe ale educaţiei, Cultura fizică şi sport, 

Protecţie, Pază şi Securitate şi Kinetoterapie prin optimizarea conţinuturilor educaţionale şi 

a predării-învăţării-evaluării la disciplinele psihopedagogice şi socioumanistice.

În conformitate cu obiectivele strategice ale dezvoltării catedrei, pentru anul 

universitar 2019-2020, pot fi stabilite următoarele obiective generale:

• asigurarea procesului de predare -  învăţare - evaluare academică la nivel licenţă/ 

masterat/doctorat, centrat pe student;

• dezvoltarea personalului didactico-ştiinţific al catedrei prin participări ale cadrelor 

didactice în programe şi stagii de perfecţionare naţionale şi internaţionale;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice a catedrei în concordanţă cu strategia 

instituţională şi asigurarea vizibilităţii catedrei prin promovarea unei imagini favorabile în 

domeniul didactic şi al cercetării;

• pregătirea viitorilor specialişti în domeniu prin formarea competenţelor practice şi 

a unor deprinderi centrate pe învăţare, solicitate în permanenţă de piaţa forţei de muncă.

II. Informaţie privind volumul activităţii didactice şi statele de personal ale 
catedrei în anul curent

1. Volumul de lucru, planificat la catedră pentru anul de studii 2019-2020 

constituie ore, dintre care:
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CICLUL II - MASTERAT
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b) ore de activitate ştiinţifică şi de cercetări 
din numărul de ore vor fi predate de:

a) profesori titulari 3389 ore;
b) profesori angajaţi în cumul 3441 ore, dintre care cumul intern -cumul extern -  1997

ore.

2. La Catedră îşi realizează tezele de doctorat - 2 doctoranzi
1. Şaragov Natalia, anul IV -  frecvenţă reducă
2. Leşco Victoria, anul III - zi

Statele de personal al catedrei pe anul de studii 2019-2020

Nr.
d/o

Numele, prenumele Norma didactică

Profesor universitar
1. Goncearuc Svetlana 1,5
2. Vizitei Nicolae 1,0
3. 0,5

Total norma didactică profesor universitar 3,0
Conferenţiar universitar

1. Samoteeva Raisa 1,25
2. Calugher Viorica 0,5
3. Vizitei Nicolae 0,25
4. Usaci Doina 

carabet
0,5

Total norma didactică profesor universitar 2,5
Lector universitar

1. Baltat Lilia 1,5
2. Le§cu Artur 1,5
3. Nicolaiciuc Natalia 1,25
4. Carabet Natalia 0,25
5. Le§co Victoria 0,5
6. Putin Natalia 0,5
7. Manuil Tamara 0,5

Anul de studii 2019-2020 3



Planul de activitate al Catedrei ŞPPSU

8. Ghetiu Adelina 0,5
9. Carp Lilian 0,5
10. Şaragov Natalia 0,5
11. Vizitei Nicolae 0,25
12. Chistol Victoria 0,25
13. Poburnîi Policarp 0,25
13. Cojocari Diana 0,25
Tota norma didactică lector 8,75
Total norma didactică Catedră 14,25

5. Statele de personal instructiv-auxiliar în număr de 1,5 unităţi, inclusiv: laborant superior - 
1,0; laborant - 0,5.

6. Catedra ocupă încăperile nr. 328, nr. 335, cu o suprafaţă totală de 20 mp.

III. Organizarea procesului instructiv-metodic al catedrei

Nr. 
d/ o

Forme de lucru Termene Responsabil Note privind 
îndeplinirea

1. Proiectarea activităţii catedrei pentru 
anul de studii 2018-2019

August 2018 Goncearuc Sv 
membrii 
catedrei.

2. Proiectarea activităţii individuale a 
cadrelor didactice

Septembrie 2018 membrii
catedrei

3. Modernizarea suportului curricular la 
disciplinele asigurate de catedră

Octombrie -  
Decembrie 2018

membrii
catedrei

4. Aprobarea tematicii tezelor de Licenţă şi 
tezelor de Masterat

Octombrie 2018 membrii
catedrei

5. Asigurarea didactico-metodică şi 
monitorizarea stagiului de practică la 
Programul Educaţie fizică/ 
psihopedagogie

conform planului Carabet N.

6. Elaborarea şi aprobarea graficului de 
ghidare a lucrului individual al 
studenţilor

Septembrie 2018, 
Ianuarie 2019

membrii
catedrei

7. Aprobarea orarului lecţiilor membrilor 
catedrei

Septembrie 2018, 
Ianuarie 2019

membrii
catedrei

8. Elaborarea şi aprobarea graficului 
acordării suportului individual 
studenţilor; graficului de asistenţă 
reciprocă la lecţii; graficului de asistenţă 
la lecţii a şefului de catedră; graficului de 
utilizare a mijloacelor TIC la lecţii de 
către membrii catedrei

Septembrie 2018, 
Ianuarie 2019

membrii
catedrei

9. Asigurarea procesului de predare la 
Departamentul Instruire continuă

pe parcursul 
anului

Goncearuc S., 
Ghetiu A.

10 Perfecţionarea procesului de evaluare 
academică prin prisma curriculară

Octombrie -  
Noiembrie2018

membrii
catedrei
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11. Perfecţionarea metodelor şi conţinutului 
pentru lucrul individual a studenţilor la 
disciplinele catedrei

Noiembrie -  
Decembrie 2018

membrii
catedrei

12. Promovarea metodelor interactive la 
predarea disciplinelor asigurate de 
catedră

pe parcursul 
anului

membrii
catedrei

13. Asigurarea în cadrul predării ştiinţelor 
pedagogice a educaţiei posmoderne, 
promovată în spiritul paradigmei 
curriculumu-lui (în plan teoretic, 
metodologic şi practic).

Mai 2019 Balţat L..

14. Organizarea seminarului ştiinţifico- 
metodologic cu studenţii specialităţii 
Educaţie fizică şi cursanţii Facultăţii 
Instruire continuă

Octombrie 2018 Goncearuc S., 
membrii 
catedrei

IV. Învăţarea-predarea-evaluarea centrată pe student:
1. forme/metode de organizare a procesului de predare-învaţare;
2. utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare;
3. tipuri (iniţială, continuă, sumativă) Si forme Si de evaluare în cadrul disciplinelor 
catedrei.

V. Planul editorial al catedrei pentru anul de studii 2018-2019

Nr.
crt.

Numele 
prenumele 
cadrului 

didactic, titlul 
ştiinţifico- 
didactic

Note de curs 
planificate

Manuale/monografii/ 
compedii/ 

recomandări metodice

Articole ştiinţifice

1. Goncearuc
Svetlana
dr., prof. univ.

1. Caracteristicile 
comportamentului prosocial 
al studenţilor prin mijloacele 
educaţiei fizice şi sportului, 
În: Congresul Ştiinţific 
Internaţional “Sport. 
Olimpism. Sănătate”, Ediţia 
a III-a 13-15 septembrie 
2018, USEFS, Chişinău, 
Moldova.
2. Educaţia fizică a copiilor 
de vârsta şcolară mică în 
familie.
3. Socializarea 
adolescenţilor prin 
mijloacele educaţiei fizice şi 
sportului.

2. Vizitei 1. On the modernisation of
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Nicolae, 
dr. hab., 
prof.univ.

the conceptual foundations 
of the science of physical 
educationand sports: actual 
quoting. În: Congresul 
Ştiinţific Internaţional 
“Sport. Olimpism. Sănătate”, 
Ediţia a III-a 13-15 
septembrie 2018, USEFS, 
Chişinău, Moldova.

3. Balţat Lilia 
dr.lect.univ.

Pedagogie 
generală - ghid 
metodologic

1. Formarea culturii 
emoţionale la elevi în cadrul 
activităţilor sportive. 
2.Impactul culturii 
emoţionale a profesorului de 
educaţie fizică asupra 
formării personalităţii 
elevilor de vârstă şcolară 
mică.

4. Nicolaiciuc
Natalia
lect.univ.

1. Rolul studiului 
istoriei religiilor lumii în 
formarea profesională a 
studenţilor sportivi.
2. Socializarea elevilor 
de vârsta şcolară mică prin 
activităţi sportive.

5. Samoteeva
Raisa
dr.conf.univ.

1. Umanizarea procesului 
de predare

6. Gheţiu
Adelina

Psihodiagnoza Monografie:
1. Impactul educaţiei 
fizice asupra formării 
competenţelor 
cognitive la elevii 
claselor primare.

Manuale:
1. „Manualul 
calităţii”.

Ghiduri metodice
1.„Sistemul de 
management al 
calităţii”

1. Concentration and 
stabilitz of attention of 
school children aged 12-13 
for adequate assessment and 
decisions of leisure 
situations with peers in 
contemporary social reality 
În: Congresul Ştiinţific 
Internaţional “Sport. 
Olimpism. Sănătate”, Ediţia 
a III-a 13-15 septembrie 
2018, USEFS, Chişinău, 
Moldova.

7. Calugher 
Viorica, 
dr., lect. sup.

1. Monitorizarea inserţiei 
profesionale a absolvenţilor 
-  instrument de management 
al calităţii procesului 
educaţional. În: Congresul 
Ştiinţific Internaţional
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“Sport. Olimpism. Sănătate”, 
Ediţia a III-a 13-15 
septembrie 2018, USEFS, 
Chişinău, Moldova.
2. Parteneriatul dintre 
Universitate şi alţi actori 
sociali în scopul inserţiei 
profesionale ale 
absolvenţilor USEFS.

8. Leşcu Artur 
drd.lect.univ.

1. Rolul culturii fizice 
pentru Civilizaţia Europeană
2. Evoluţia sistemului 
penitenciar în Basarabia sub 
ocupaţia imperială rusă în 
prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. În : Enciclopedica. 
Revista de istorie a ştiinţei şi 
studii enciclopedice, 2016, 
nr.2 (11), p.31-39. Categoria 
C.
3. Fenomenul 
infracţional în Basarabia. 
1812-1828. În: Conferinţa 
ştiinţifică internaţională 
„Perspectivele şi Problemele 
Integrării în Spaţiul 
European al Cercetării şi 
Educaţiei”, 7 iunie 2018, 
Volumul II:[în 2 vol.] , 
Cahul: Universitatea de Stat 
„B.P.Haşdeu” (Tipogr. 
„Centrografic”), 2018, 
p.204-207.

9. Leşco
Victoria
drd.lect.univ.

1. Studierea competen - 
ţelor parentale privind 
educaţia fizică a copiilor de 
vârsta şcolară mică.
2. Educaţia fizică, 

dimensiune indispensabilă a 
educaţiei familiale

10. Şaragov
Natalia,
lect.univ.

1. Caracteristicile 
comportamentului prosocial 
al studenţilor prin mijloacele 
educaţiei fizice şi sportului, 
În: Congresul Ştiinţific 
Internaţional “Sport. 
Olimpism. Sănătate”, Ediţia 
a III-a 13-15 septembrie 
2018, USEFS, Chişinău, 
Moldova.
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2.Comportamentul prosocial 
în procesul de socializare a 
elevilor de vârstă şcolară 
mică

11. Carp Lilian 
lect.univ.

Politologia -  curs 
universitar

1. Rolul culturii fizice în 
istoria civilizaţiei umane.

12. Poburnîi
Policarp
lect.univ.

l.Aspecte psihologice ale 
antrenamentului sportiv.

13. Manuil
Tamara
lect.univ.

1. Formarea 
competenţelor etico- 
profesionale la viitorii 
specialişti din domeniul 
kinetoterapiei.
2.Aspecte de etică şi 

deontologie ale comunicării 
kinetoterapeutului.

14. Putin Natalia 
lect.univ.

1. Principii fundamentale 
şi principii particulare ale 
eticii.
3. Funcţiile de bază ale 
eticii la sportivi
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VI. Activitatea ştiinţifico-metodică şi de inovare a personalului academic al catedrei

Nr. crt. Obiective strategice Proiecte propuse pentru 
îndeplinirea obiectivului 

strategic

Acţiuni organizatorice Reglementări/planuri tematice Termen de 
realizare

Responsabil

1. Elaborarea şi 
aplicarea proiectelor

Aplicarea Modul European 
multidisciplinar de predare 
Jean Monnet

1. Crearea echipei de proiect
2. Elaborarea şi aplicarea 
proiectului

1. Implementarea cursului opţional predat la 
anul terminal licenţa (la toate specialităţile 
USEFS): Europa -  între diversitate şi 
unitate;

2. Implementarea cursului opţional, predat la 
anul 1 master (la toate specialităţile 
USEFS): Destinul European al 
Republicii Moldova.

3. Fondarea unui laborator de Studii 
Europene în cadrul USEFS

Februarie
2019

Calugher V., 
dr. conf.univ.

în programe de 
finanţare

Proiect ştiinţific de coordonare 
a tezelor de doctorat

Realizarea proiectului ştiinţific 
„Interacţiunea şcolii şi 
familiei în educaţia fizică a 
elevilor de vârstă şcolară 
mică”

1. Stabilirea impactului activităţii profesorului 
de educaţie fizică asupra procesului 
educaţional în familia elevilor de vârstă 
şcolară mică;

2. Implementarea modelului pedagogic de 
interacţiune a şcolii şi familiei în educaţia 
fizică a elevilor de vârstă şcolară mică;

3. Elaborarea articolelor ştiinţifice.

Decembrie
2018

Mai
2019

Goncearuc S. 
dr., prof.univ. 
Leşco V, 
drd,lect.univ

Mobilitate academică în cadrul 
programului Erasmus+

1. Informarea şi identificarea 
candidaţilor aplicanţi (cadre 
didactice şi studenţi).

2. Perfectarea şi depunerea 
dosarelor de participare.

Acordul de colaborare cu Universităţile: 
„A.I.Cuza”, Iaşi, România;
Dunărea de Jos, Galaţi, România; 
Universitatea din Oradea, România

Noiembrie
2018

Calugher V., 
dr. conf.univ.

2. Asigurarea vizibilităţii 
catedrei la nivel 
naţional şi 
internaţional prin 
obţinerea rezultatelor

Congresului ştiinţific 
internaţional USEFS, ediţia a 
III-a, 2018.

- comunicare în cadrul 
Congresului ştiinţific 
internaţional: Sport. 
Olimpism. Sănătate, ediţia a 
III-a

- publicarea articolelor ştiinţifice Septembrie
2018

Membrii
catedrei

ştiinţifice de excelenţă 
implementate în 
practică

Formarea culturii emoţionale 
la elevi în cadrul activităţilor 
sportive

- articol ştiinţific - publicarea articolelor ştiinţifice Decembrie
2018

Balţat L., 
dr. lect.univ.

Impactul culturii emoţionale 
a profesorului de educaţie 
fizică asupra formării

- articol ştiinţific - publicarea articolelor ştiinţifice Noiembrie
2018

Balţat L., 
dr. lect.univ.
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personalităţii elevilor de 
vârstă şcolară mică

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională,USEFS, 2018

- articol ştiinţific - publicarea articolelor ştiinţifice Decembrie
2018

Membrii
catedrei

3. Perfecţionarea 
continuă a cadrelor

Formarea iniţială a cadrelor 
didactice în domeniul 
educaţiei incluzive

Participarea în cadrul mesei 
rotunde: Educaţie fizică 
incluzivă

- organizarea acţiunilor cu participarea 
cadrelor didactice, studenţilor USEFS, UPS 
„Creangă”,
- discuţii/dezbateri, schimb de bune practici

Martie
2019

Goncearuc S., 
dr., prof.univ. 
Branişte Gh., 
dr.,conf.univ. 
Membrii 
catedrei

didactice şi de 
cercetare ale catedrei 
în vederea sporirii 
competenţei de 
cercetare ştiinţifică

Aspecte durabile ale 
parteneriatelor educaţionale

Organizarea şi desfăşurarea 
masei rotunde: Aspecte 
durabile ale parteneriatelor 
educaţionale

- organizarea acţiunilor cu participarea 
cadrelor didactice, studenţilor USEFS;
- discuţii/dezbateri, schimb de bune practici;
- publicarea articolului ştiinţific

Decembrie
2018

Calugher V.,
dr.conf.univ,
Gheţiu A.,
dr.lector univ.
Membrii
catedrei,
Depart.Studii
DFPC,
Consiliul
Calităţii

Rolul culturii fizice pentru 
Civilizaţia Europeană

Organizarea şi desfăşurarea 
masei rotunde: Rolul culturii 
fizice pentru Civilizaţia 
Europeană

organizarea acţiunilor cu participarea cadrelor 
didactice, antrenorilor sportivi, studenţilor 
USEFS;
- discuţii/dezbateri, schimb de bune practici;
- publicarea articolului ştiinţific

Ianuarie
2019

Leşcu A., 
drd., lect.univ. 
Leşco V., 
drd., lect.univ. 
Nicolaiciuc N., 
lect.univ. 
Membrii 
catedrei

Tendinţe actuale ale media on
line şi off-line

Organizarea şi desfăşurarea 
masei rotunde: Tendinţe 
actuale ale media on-line şi 
off-line

- participarea studenţilor USEFS
- discuţii/dezbateri, analize;

Aprilie
2019

Balţat L., 
dr. lect.univ. 
Membrii 
catedrei

Formarea toleranţei la stres la 
profesorii de educaţie fizică

Organizarea şi desfăşurarea 
seminarului metodologic

- participarea studenţilor USEFS
- discuţii/dezbateri, analize;

Mai
2019

Balţat L., 
dr. lect.univ. 
Membrii 
catedrei
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VII. Laboratorul ştiinţific al catedrei: componenţa, obiectivele, activităţi planificate

Laboratorul ştiinţific: „Dimensiuni ştiinţifico-metodice ale asigurării procesului 
educaţional în învăţământul superior din domeniul educaţiei fizice şi sportului”, reprezintă o 
încăpere comună cu auditoriul (328) şi funcţionează în cadrul catedrei din anul 2010.

Conducătorul activităţii Laboratorului Ştiinţific: Goncearuc Sv. doctor în pedagogie, 
profesor universitar.

Membrii Laboratorului Ştiinţific:
1. Vizitei N., dr.,hab., prof. univ.;
2. Balţat L., dr.,lect.univ.
3. Calugher V., dr.conf.univ.;
4. Gheţiu A.., dr., lector univ.;
5. Leşcu A., drd., lect.univ.;
6. Leşco V., drd.,lect. univ.

Activitatea Laboratorului Ştiinţific se axează pe elaborarea, implementarea şi 
perfecţionarea continuă a modelelor de:

- fişă de evaluare a lecţiei;
- componente structurale ale portofoliului didactic;
- proiecte didactice al unităţii de curs.

VIII. Activitatea privind orientarea profesională, ghidarea în carieră a studenţilor şi 
îmbunătăţirea relaţiei cu piaţa muncii

Studierea, generalizarea şi răspândirea experienţei de lucru a şcolilor, profesorilor, 
activitatea catedrei privind lucrul instructiv-metodic cu profesorii, elevii şi părinţii elevilor).

Nr.
d/o

Obiective/acţiuni prioritare Rezultatul Termen de 
finalizare

Responsabili

1 Participarea la activităţile de 
promovare a imaginii 
universităţii/facultăţii/catedrei

Elaborarea materialelor 
promoţionale pentru 
acţiunile: Ziua Uşilor 
Deschide la USEFS; 
Târgul naţional al 
ofertelor educaţionale

Pe parcursul 
anului

Goncearuc S.
Membrii
catedrei

2 Consilierea profesională a 
studenţilor, consilierea pentru 
găsirea unui loc de practică a 
studenţilor

Pe parcursul 
anului

Metodiştii 
stagiului de 
practică, 
membrii 
catedrei

3 Organizarea seminarului 
metodologic

Seminar metodologic 
”Formarea toleranţei 
la stres la profesorii de 
educaţie fizică ”

Mai 2019 Balţat L.,
membrii
catedrei

4 Realizarea activităţilor didactice 
la cursurile de perfecţionare 
continuă a profesorilor de 
educaţie fizică şi a antrenorilor

Programe analitice,
conţinuturi
educaţionale

Pe parcursul 
anului

Goncearuc S., 
Gheţiu A.

5 Asistenţă psihopedagogică a 
stagiilor de practică pedagogică 
a studenţilor anului III şi IV 
privind desfăşurarea şi

Programe analitice,
conţinuturi
educaţionale

Pe parcursul 
anului

Carabet N.
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organizarea orelor educative, 
elaborarea caracterizărilor 
psihopedagogice, organizarea 
activităţilor cu părinţii, 
consilierea, diagnosticul 
psihologic, etc.

6 Promovarea ofertei educaţionale 
a USEFS în licee/colegii în 
scopul atragerii candidaţilor la 
studii

Pe parcursul 
anului

Membrii
catedrei

IX. Ghidarea activităţii ştiinţifice a studenţilor (teze de licenţă/master, publicaţii ştiinţifice)

Nr.
d/o

Direcţiile de cercetare Responsabili Rezultatul

1 Aspecte psihologice în pregătirea 
sportivă

Goncearuc S., 
Usaci D., Lupu I.

Lucrări de licenţă, 
master, articole

2 Aspecte psihopedagogice ale educaţiei 
fizice şcolare

Goncearuc S., Baltat L. 
Leşco V.,
Gheţiu A., Carabet N.

Lucrări de licenţă, 
master, articole

3 Aspecte psihopedagogice ale sportului 
de performanţă

Goncearuc S., Poburnîi P., Lucrări de licenţă, 
master, articole

4 Aspecte filosofice, sociologice şi 
istorico-culturale ale educaţiei fizice, ale 
sportului şi culturii fizice în ansamblu

Vizitei N., Şaragov N., Carp 
L., Calugher V., Leşcu A., 
Samoteeva R.

Lucrări de licenţă, 
master, articole

5 Aspecte istorice ale dezvoltării 
învăţământului superior de cultură fizică

Calugher V.,
Leşco V., Nicolaiciuc N.

Lucrări de licenţă, 
master, articole

X. Organizarea activităţilor cu caracter ştiinţifico-metodic (la nivelul 
catedrei/universităţii): conferinţe, seminare metodice, ştiinţifice, de informare; mese 
rotunde, work-shop-uri, traininguri ş.a.)

Nr. d/o 
şi data 
şedinţei

Denumirea activităţii Temele referatelor/ 
comunicărilor

Referenţi Perioada

1. Congresul ştiinţific internaţional 
Sport.Olimpism. Sănătate. 
Ediţia III-a, Chişinău, USEFS

Goncearuc S., 
Şaragov N., 
Vizitei N., 
Calugher V., 
Gheţiu A.

13-15
septembrie
2018

2. Seminar ştiintifico-metodologic 
cu studenţii specialităţii 
Educaţie fizică şi cursanţii 
Facultăţii Instruire continuă

Strategii
psihopedagogice de 
ghidare a educaţiei 
fizice a copiilor cu 
vârstă şcolară mică în 
familie

Goncearuc S., 
membrii catedrei

Octombrie
2018

2. Seminar metodologic Formarea toleranţei la Balţat L., Membrii Mai 2019
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stres la profesorii de 
educaţie fizică

catedrei

3. Mese rotunde Aspecte durabile ale
parteneriatelor
educaţionale

Calugher V.,
Gheţiu A., membrii 
catedrei, 
Depart.Studii 
DFPC, Consiliul 
Calităţii

Decembrie
2018

Rolul culturii fizice 
pentru Civilizaţia 
Europeană

Lescu A., Lesco V.s ' >

Nicolaiciuc N., 
membrii catedrei

Ianuarie
2019

Educaţie fizică 
incluzivă

Goncearuc S., 
Branişte Gh., 
membrii catedrei

Martie
2019

Tendinţe actuale ale 
media on-line si off-line

Balţat L., membrii 
catedrei

Aprilie
2019

XI. Deplasări cu caracter ştiinţific

Nr.
d/o

Numele, prenumele Locul Termenul

1 Vizitei Nicolae Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: 
Tbilisi

25.10.-28.10.2018

2. Vizitei Nicolae Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
de la Minsk, Belorusia

4-5 aprilie 2019

3. Vizitei Nicolae Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 
din Sank-Petersburg, Rusia

25-27 aprilie 2019

4. Calugher Viorica Conferinţa Ştiinţifică: Iaşi, Galaţi, 
Suceava

2018-2019

XII. Participarea catedrei la conferinţele şi seminarele profesorilor la USEFS şi în afara ei

Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Manifestarea stiintifică9 9 Locul Perioada

1. Vizitei N. Conferinţa Ştiinţifică Interna
ţională din străinătate

Tbilisi, Georgia 25.10.-28.10.2018

2. Vizitei N. Conferinţa Ştiinţifică Interna
ţională din străinătate 
II Европейские игры - 2019 

Психолого-биологические 
аспекты подготовки 
спортсменов

Minsk,
Belorusia

4-5 aprilie 2019

3. Vizitei N. IX - Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională din străinătate 
Спорт. Человек. Здоровье

Sank-
Petersburg,
Rusia

25-27 aprilie 
2019

4. Goncearuc
Sv.

Conferinţa Ştiinţifică Interna
ţională din străinătate

Bălţi, Moldova Mai 2019

5. Calugher V. Conferinţa Ştiinţifică Interna- Galaţi, Romania Mai 2019
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ţională din străinătate
6. Goncearuc S. 

Şaragov N., 
Vizitei N., 
Calugher V., 
Ghetiu A.

Congresul ştiinţific interna
ţional: Sport. Olimpism. 
Sănătate.

USEFS,
Chişinău,
Republica
Moldova

13.09.-15.09.2018

XIII. Activitatea educativă cu studenţii

Nr.
d/o

Forme de lucru Termenul Responsabili Note privind 
îndeplinirea

1. Invitarea studenţilor restanţieri la 
şedinţele catedrelor

Pe parcursul 
anului

Şef catedră

2. Organizarea întrunirilor, meselor 
rotunde tematice cu studenţii privind 
problemele actuale ale societăţii, ce 
ţin de materiile studiate conform 
planului de învăţământ, şi de istoria, 
cultura naţională şi europeană:
- Organizarea seminarului ştiinţifico- 
metodologic cu studenţii specialităţii 
Educaţie fizică şi cursanţii Facultăţii 
Instruire continuă cu tema: Strategii 
psihopedagogice de ghidare a 
educaţiei fizice a copiilor de vârstă 
şcolară mică în familie;

-Organizarea şi desfăşurarea mesei 
rotunde: Aspecte durabile ale 
parteneriatelor educaţionale;

-Organizarea şi desfăşurarea mesei 
rotunde: Rolul culturii fizice pentru 
Civilizaţia Europeană;

-Participarea în cadrul mese rotunde 
Educaţie fizică incluzivă;

- Organizarea şi desfăşurarea mesei 
rotunde Tendinţe actuale ale media 
on-line si off-line.

Octombrie 2019

Decembrie 2018 

Ianuarie 2019

Martie 2019 

Aprilie 2019

Şef catedră

Goncearuc S., 
Gheţiu A., 
Membrii 
catedrei

Calugher V., 
Gheţiu A., 
membrii 
catedrei,
Leşcu A., Leşco 
V., Nicolaiciuc 
N., membrii 
catedrei

Goncearuc S.,
Branişte Gh.,
membrii
catedrei
Balţat L.,
membrii
catedrei

3. Familiarizarea studenţilor cu 
Strategia de Dezvoltare a Culturii 
„Cultura 2020”, cu obiectivele şi 
acţiunile specifice preconizate pentru 
perioada în cauză

Septembrie 2018 Membrii
catedrei

4. Celebrarea Zilei Mondiale a Calităţii: 

a) Masă rotundă „Valorificarea Noiembrie 2018 Leşcu A.,
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criteriilor de calitate în procesul de 
evaluare a studenţilor la disciplinele 
de studii din cadrul catderi ŞPPSU”
b) Schimb de experienţă privind 
activitatea de cercetare ştiinţifică a 
studenţilor în cadrul Catedrei ŞPPSU 
a USEFS în colaborare UPS 
„I.Creangă”
c) Promovarea conceptului de studii 
universitare de calitate în cadrul orei 
de dirigenţie cu studenţii anului III, 
EFP, gr.309____________________

Ianuarie 2019 
Martie 2019

Aprilie 2019

Membrii
catedrei

Goncearuc S., 
Cojocaru- 
Borozan Maia, 
Carabet N.

Balţat Lilia

XIV. Activitatea catedrei privind asigurarea procesului educaţional la facultatea 
învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă

Nr.
d/o

Forme de lucru Termenul Responsabili Note privind 
îndeplinirea

1 Elaborarea metodologiei de evaluare a 
lucrului individual a studenţilor 
Facultăţii Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă la disciplinele asigurate de 
Catedră

Pe parcursul 
anului

Toţi profesorii

2 Asigurarea didactico-metodică a 
procesului de învăţământ la Facultatea 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Pe parcursul 
anului

Toţi profesorii

3 Asigurarea procesului de evaluare 
curentă a studenţilor Facultăţii 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Pe parcursul 
semestrului

Toţi profesorii

4 Oferirea consultaţiilor individuale 
studenţilor Facultăţii Învăţământ cu 
Frecvenţă Redusă

Pe parcursul 
anului

Toţi profesorii

5 Adaptarea conţinuturilor curriculare la 
graficul de studii la Facultatea 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Pe parcursul 
anului

Toţi profesorii

6 Organizarea Zilelor Uşilor Deschise la 
Catedră pentru studenţii Facultăţii 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Decembrie 2018, 
Aprilie 2019

Toţi profesorii

XV. Dezvoltarea personalului academic al catedrei: programe de formare continuă, 
cursuri de specializare, recalificare, seminare metodice, mobilităţi Ştiinţifice Ş.a.

Nr. Nume, prenume Program de formare Locul Perioada
d/o
1
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XVI. Asigurarea calităţii procesului educaţional

• Componenţa Echipei de calitate a catedrei 
Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice

Preşedinte: Goncearuc Svetlana, dr. prof.univ. 
Membrii: Gheţiu A., dr., lect.univ.

Şaragov N., drd.lect.univ.

• Activităţile planificate

Obiective generale Obiective specifice/ acţiuni prioritare Termen

XVII. Managementul informaţiei
• asigurarea transparenţei informaţiei cu privire la activităţile catedrei (predare, învăţare, 

cercetare, evaluare, rezultatele examinării ş.a.)
• platforma electronică MOODLE

XVIII. Monitorizarea continuă şi evaluarea periodică a programelor de studiu
• iniţierea/revizuirea programelor de studiu
• actualizarea/revizuirea curricula disciplinare
• proceduri de autoevaluare a programelor de studiu

XIX. Activităţile manageriale realizate de către şeful catedrei

Nr.
d/o

Denumirea activitătilor
9

Perioada

1 Analiza şi aprobarea activităţii de proiectare pentru anul 
academic 2018-2019

Septembrie 2018

2. Analiza şi aprobarea asigurării didactico-metodice la 
disciplinele catedrei

Octombrie 2018

3. Analiza şi aprobarea planurilor activităţii ce cercetare 
ştiinţifică a membrilor catedrei

Noiembrie 2018

4. Asistarea la lecţiile demonstrative (conform graficului 
întocmit)

Pe parcursul anului

5. Analiza activităţii ştiinţifice cu studenţii, masteranzii şi 
doctoranzii

Pe parcursul anului

6. Analiza rapoartelor individuale anuale Iunie

7. Bilanţul activităţii catedrei în anul de studii 2018-2019 Iunie
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XX. Planul şedinţelor Catedrei

Nr. crt., 
data 

şedinţei

Ordinea de zi Raportori Note privind 
îndeplinirea

Nr. 1. 
29.08.2018

1. Analiza şi aprobarea Proiectului planului complex 
de activitate a catedrei pentru anul academic 2018
2019.

2. Analiza şi aprobarea planurilor individuale ale 
membrilor catedrei etc.

3. Analiza şi aprobarea curriculumurilor disciplinare
4.Aprobarea orarului activităţilor didactice şi 

extradidactice ale personalului ştiinţifico-didactic al 
catedrei pentru sem I.

5. Planificarea activităţilor privind stagiul de practică
(anul IV).
6. Diverse.

Goncearuc
Sv.

Membrii
catedrei

Carabet N.

Nr. 2. 
19.09.2018

1. Analiza şi aprobarea planificării, organizării şi 
monitorizării activităţii de cercetare ştiinţifică 
pentru anul de studii 2018-2018

2. Analiza şi aprobarea planului operaţional al 
cercetării ştiinţifice la Catedră pentru perioada 
2018-2019.

3. Analiza şi aprobarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică a membrilor catedrei cu studenţii şi 
masteranzii.

4. Analiza şi aprobarea planului de îmbunătăţire a 
procesului de predare-învăţare pentru anul de studii 
2018-2019

5.Diverse.

Goncearuc S.
Membrii
catedrei

Nr. 3. 
18.10.2018

1. Analiza şi aprobarea raportului de activitate 
ştiinţifică a doctoranzilor.
2. Analiza rezultatelor stagiului de practică a 
studenţilor anului IV, specialitatea Educaţie 
fizică/Psihopedagogie. Totalizarea stagiului de 
practică.
3. Proiectarea activităţii de cercetare ştiinţifică a 
doctoranzilor la Catedră pe anul de studii 2018-2019.
4. Analiza şi aprobarea lucrului individual cu studenţii 
la disciplinele catedrei.
5. Analiza şi susţinerea în cadrul catedrei a Tezelor de 
Masterat.
6. Examinarea şi iniţierea unui nou Program de studii 
la master Psihopedagogia educaţiei fizice şi sportului 
la Domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei şi 
promovarea în şedinţa Consiliului Facultăţii.
7. Diverse.

Goncearuc S.
Membrii
catedrei.
doctoranzi
dna Carabet
N.

Membrii
catedrei.
masteranzi
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Nr. 4. 
14.11.2018

1. Analiza activităţii didactice şi a lecţiilor 
demonstrative realizate de către membrii catedrei: 
Goncearuc Sv.
2. Analiza formelor şi tipurilor de evaluare în cadrul 
disciplinelor catedrei în anul de studii 2018-2019.
3. Analiza subiectelor pentru teste/bilete de evaluare 
curentă şi finală pentru sesiunea de iarnă, la 
disciplinele Catedrei la ciclul I şi ciclul II de studii.
4. Analiza şi aprobarea rezultatelor activităţii de 
cercetare ştiinţifică la Catedră şi în cadrul 
Laboratorului ştiinţific.
5. Diverse.

Membrii
catedrei

Membrii
catedrei
Membrii
catedrei

Membrii
catedrei

Nr. 5. 
12.12.2018

1. Analiza şi aprobarea raportului de activitate 
didactico-ştiinţifică în I semestru al anului universitar 
2018-2019 a membrilor catedrei.
2. Cu privire la activitatea ştiinţifică a personalului 
didactic în cadrul catedrei.
3. Diverse.

Goncearuc 
Sv..
Membrii
catedrei,

Nr. 6. 
24.01.2019

1. Prezentarea şi analiza activităţii cadrelor didactice 
în semestrul I a anului de studii 2018-2019.
2. Analiza rezultatelor susţinerii tezelor de masterat.
3 . Analiza activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi 
a activităţii studenţilor în cadrul acestora.
4 Planificarea activităţilor privind stagiul de practică 
pedagogică I, specialitatea Educaţie fizică/ 
Psihopedagogie (suportul curricular, graficul 
activităţilor ş.a.)
5. Analiza şi aprobarea temelor/conducătorilor de teze 
licenţă/masterat pentru anul de studii 2019-2020.
6. Aprobarea orarului activităţilor didactice şi 
extradidactice ale personalului ştiinţifico-didactic al 
catedrei pentru sem II.
7. Diverse.

şef catedră
membrii
catedrei

membrii
catedrei

membrii
catedrei

Nr. 7. 
28.02.2019

1. Analiza activităţii educative realizate în grupelor 
academice de către membrii catedrei.
2. Analiza lecţiilor demonstrative la disciplinele 
catedrei: Balţat L., Nicolaiciuc N.
3. Diverse

Membrii
catedrei
Membrii
catedrei

Nr. 8. 
21.03.2019

1. Analiza activităţilor de evaluare la programul de 
master: Asistenţă psihopedagogică în sport.
2. Analiza rezultatelor stagiului de practică la 
programul de master: Asistenţă psihopedagogică în 
sport
3. Analiza rezultatelor stagiului de practică a 
studenţilor anului III, specialitatea educaţie fizică şi 
Psihopedagogie. Totalizarea stagiului de practică
4.Analiza şi aprobarea subiectelor de evaluare 
academică curentă şi finală la disciplinele Catedrei la 
Ciclul I şi Ciclul II de studii, pentru sesiunea de vară.
5. Delegarea examinatorilor în cadrul Comisiilor de 

licenţă (2019) la disciplinele catedrei.

Goncearuc S., 
Balţat L.. 
Carabet N.

Carabet N.

Membrii
catedrei
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6. Diverse.

Nr. 9. 
12.04.2019

1.Analiza asigurării curriculare la disciplinele 
psihopedagogice (propuneri pentru revizuirea 
acestora pentru anul de studii 2019-2020).

2.Analiza procesului de evaluare academică la 
disciplinele catedrei.

3. Analiza şi susţinerea la catedră a Tezelor de Licenţă 
şi Masterat.

4. Diverse.

Goncearuc S.
Membrii
catedrei
Membrii
catedrei

Nr. 10. 
23.05.2019

1. Analiza valorificării strategiilor didactice la 
disciplinele asigurate de Catedră.
2. Analiza metodelor de predare-învăţare-evaluare a 
activităţii individuale a studenţilor Facultăţii 
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.
3.Analiza activităţilor de ghidare în carieră a 
studenţilor USEFS.
4. Diverse.

Vizitei N., 
Balţat L. 
Leşcu A., 
Leşco V., 
Goncearuc S. 
Gheţiu A.

Calugher V.

Nr. 11. 
21.06.2019

1. Analiza şi aprobarea realizării Planurilor 
individuale de activitate ale cadrelor didactice şi 
activităţii Catedrei pe anul 2018-2019 de studii.
2. Analiza rezultatelor academice ale studenţilor la 
disciplinele catedrei.
3. Evaluarea cadrelor didactice ale catedrei, evaluarea 
gradului de satisfacţie a studenţilor.
4. Proiectarea preventivă a activităţii Catedrei pentru 
anul de studii 2019-2020.
5. Diverse.

Goncearuc S.
Membrii
catedrei

Goncearuc S.

Membrii
catedrei

Şeful Catedrei ŞPPSU Goncearuc S., drd. prof.univ.
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