Personal academic
În prezent la catedră activează cadre didactice titulari al disciplinelor psihopedagogice şi
socioumanistice ce contribuie nu numai la asigurarea procesului de învăţământ, dar şi la
implementarea reformelor ce ţin de integrarea învăţământului superior din Republica Moldova în
sistemul celui european.
De o relevanţă deosebită pentru catedră este personalitatea domnului Vizitei Nicolae şi a
doamnei Goncearuc Svetlana.
Vizitei N., doctor habilitat, profesor universitar, participă cu discursuri fundamentale la
multiple forumuri ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale precum: Congresul Internaţional
cu tematica „Sportul olimpic şi sportul pentru toţi”, Beijing, China; comunicarea în cadrul
Comitetului Olimpic Internaţional din Atena, Grecia; lecţia în cadrul Comitetului olimpic din
Ucraina; comunicare în plenară la Congresul

Comitetului Internaţional Olimpic cu tema

„Sportul pentru toţi”, Almatî, Republica Kazahă, comunicare în plen Congres Internaţioanl
”Sportul, omul, sănătatea”, Sankt Petersburg, Federaţia Rusă, Congres Internaţional
„Olimpismul şi sportul pentru toţi”, Erevan, Armenia, etc.
Activitatea didactico-ştiinţifică a dnei Goncearuc S, doctor în pedagogie, profesor
universitar, cercetător ştiinţific superior a fost eficientizată în permanenţă prin participări ca
moderator la forumuri internaţionale, training-uri internaţionale. Goncearuc S. este membru al
Seminarului metodologic al USEFS, şi a Seminarului Metodologic UPS „I. Creangă” din
Chişinău, coordonator ştiinţific la 5 Teze de Doctorat susţinute de către doctoranzi din România
şi Republica Moldova, a participat ca membru al Consiliu Ştiinţific Specializat şi în calitate de
oponent oficial la numeroase teze de Doctorat. În toată această perioadă d-na Goncearuc S. s-a
manifestat ca profesionist cu vastă experienţă, dând dovadă de o înaltă competenţă profesională
şi calităţi morale deosebite, a publicat peste 80 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, astfel
contribuind la dezvoltarea ştiinţei în domeniul educaţional.
Procesul instructiv-educativ desfăşurat în cadrul catedrei este asigurat de următoarele cadre
didactice:
1. Goncearuc Svetlana, doctor în pedagogie, profesor universitar
2. Vizitei Nicolae, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar
3. Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar
4. Calugher Viorica, doctor în pedagogie
5. Usaci Doina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
6. Carabet Natalia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
7. Poburnîi Policarp, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar;
8. Lupuleac Victoria, doctor în pedagogie

9. Cojocari Diana, doctor în pedagogie
10. Carp Iurie, doctor în pedagogie
11. Leşcu Artur, lector, master în ştiinţe umanistice, drd
12. Stempovschi Tatiana, lector, master în ştiinţe umanistice, drd
13. Leşco Victoria, lector, master în ştiinţe politice, drd
14. Nicolaiciuc Natalia, lector, master în managementul turismului sportiv,
15. Putin Natalia, lector, master în cultura fizică şi sport, drd
16. Manuil Tamara, lector
17. Chistol Victoria, lector
18. Savin Alexsandru, lector, master în managementul culturii fizice, drd
19. Carp Lilian, lector, master în istorie, drd
20. Şaragov Natalia, lector, master în sociologie, drd

