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1. Misiune şi obiective 

   Misiunea catedrei „Ştiinţe Psihologopedagogice şi Socioumanistice” constă in formarea 

specialistului în domeniul asistenţei psihopedagogice cu cunoştinţe trainice în psihologia sportului, 

privind principalele teorii ale activităţii motrice, management şi tehnologii informaţionale în sport, 

epistemologia şi metodologia cercetării în cultura fizică; capacităţi de a delimita direcţiile activităţii 

psihologice în sportul de performanţă, de a aplica metode complexe de cercetare psihopedagogică în 

realizarea propriilor studii din domeniu. 

O altă misiune a catedrei este reprezentată de activităţile de formare continuă considerate 

esenţiale pentru asigurarea instruirii şi actualizării cunoştinţelor profesionale ale foştilor absolvenţi 

sau ale absolvenţilor altor specializări interesaţi de dezvoltarea unei cariere dinamice în domeniul 

specializărilor care funcţionează la programele de studii master şi doctorat.  

Strategia de formare profesională la specialitatea de asistenţă psihopedagogică în sport vizează 

mai multe dimensiuni: 

 dimensiunea epistemologică,  în sensul că constituie un construct teoretic, congruient intern 

şi coextensiv anumitor principii ştiinţifice; 

 dimensiunea pragramatică,  în sensul că ansamblul de intervenţii şi operaţii corelează cu 

situaţiile concrete şi le modelează eficient prin adecvarea metodelor la realitatea existentă sau 

„pragmatizarea” metodologiei ştiinţifico-practice; 

 dimensiunea  operaţională,  în sensul că strategia adună mai multe operaţii le corelează şi le 

explorează în scop obţinerii rezultatelor scontate; 

 dimensiunea  metodologică,  întrucât strategia se compune din asamblări de metode şi 

procedee consonante şi compatibile reciproc ce reperează pe cultivarea metodelor de autoinstrucţie, 

autoeducaţie, autoreglare şi autocontrol permanent. 

 

2. Organizarea catedrei, strucrura la care se asigură educația 

În cadrul Catedrei îşi desfăşoară activitatea cadre didactice cu vastă experienţă profesională în 

domeniu: 2 profesori universitari - Vizitei N. Lupul Il.; 5 - doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari 

- Goncearuc S., Poburnîi P., Tabără L., Carabet N., 3 lectori superior Calugher V., Lupuleac V., Capr 

Iu.; 7 lectori universitari cu titlul de Magistru - Şaragov N., Leşcu A., Leşco V., Putin N., Nicolaiciuc 

N., Stempovschi T., Chistol V. 

La catedră activează 7 profesori titulari şi 15 persoane angajaţi prin cumul. 

Statele de personal ale Catedrei pe anul de studii 2012-2013 a fost stabilit în număr de 14,75, 

dintre care: 
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- 1,75 unităţi – profesor universitar – aprobat şi realizat; 

- 1,75 unităţi – conferenţiar universitar  – aprobat şi realizat; 

- 4,75 unităţi – lector superiori – aprobat şi realizat; 

- 6,5 unităţi – lector – aprobat şi realizat. 

Statele de personal instructiv-auxiliar în număr de 1,5 unităţi, inclusiv: laboranţi superiori 1,5, 

laboranţi superiori-preparatori, preparatori 0,5. 

Catedra este titularul specializării „Asistenţă psihologică în sport” al ciclului II de instruire – 

studii de masterat. Solicitarea acestei specializări pe piaţa muncii este condiţionată de faptul că 

aspectul pregătirii psihopedagogice în formarea sportivilor până în prezent rămâne nevalorificat. 

 

3. Curriculum pe discipline 

 Curriculum-ul pe discipline din cadrul catedrei corespunde misiunii, obiectivelor Cadrului 

Naţional al Calificărilor şi asigură realizarea competenţelor planificate. Structura curriculum-

ului la discipline corespunde prevederilor metodologice ale teoriei curriculare. 

 Curricum-urile sunt structurate: conceptul, obiectivele generale, admini strarea disciplinei, 

obiectivele de referinţă, competențe generale și speciale; conţinuturi, strategii didactice, 

sugestii de organizare a activităţilor individuale, metode de evaluare, bibliografie anexe. 

 Conform planului catedrei și al planului individual al cadrelor didactice au fost revizuite şi 

editate curriculele la disciplinele catedrei după concepţia bazată pe interdisciplinaritate şi 

transdisciplinaritate.   

 În tematicile și conţinuturile  curriculum-urilor disciplinelor din cadrul catedrei se reflectă 

cercetările ştiinţifice realizate de cadrul didactic responsabil de disciplină orientate aspectele 

psihopedagogiei educației fizice. 

 Conţinuturile au un caracter ştiinţific şi prezintă sistemic teoriile, noţiunile, faptele, 

fenomenele. Conţinuturile curriculumu-rilor sunt stabilite ţinând cont de competenţele 

planificate: de cunoaştere; integrare; aplicare 

 Sarcinile şi modalităţile de realizare a lucrului individual al studentului sunt clar stipulate în 

fiecare curricumum disciplinar prin: portofolii: referate, proiecte, studiu de caz, etc.  Volumul 

de ore alocate corespunde fiecărei activităţi individuale.  

 In cadrul  curriculum-urilor disciplinelor din cadrul catedrei se reflectă strategii didactice pe 

metode centrate pe student. 
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4. Analiza calitativă a procesului didactic  

 Procesul de predare – învăţare se realizează în baza curriculum-ului disciplinar, 

cursurilor academice editate, proiectării didactice respective. 

Pentru a menţine echilibrul necesar între teoria şi practica didactică în studiul disciplinelor 

psihopedagogice şi socioumanistice, în cadrul catedrei s-a continuat activitatea privind: 

 Modalităţi de proiectare a curriculum-ului la disciplinele psihopedagogice şi 

socioumanistice; 

 Conţinutul disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice ca obiecte de învăţământ; 

 Necesitatea studierii disciplinelor  psihopedagogice şi socioumanistice; 

 Finalităţile educaţionale ale studierii acestora; 

 Coordonatele generale ale procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinelor 

psihopedagogice şi socioumanistice; 

 Paradigme educaţionale valorizate de acestea; 

 Strategiile de instruire şi autoinstruire cele mai adecvate şi mai eficiente pentru studiul 

disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice; 

 Caracteristicile, particularităţile acestora; 

 Comportamentele didactice recomandabile în situaţiile instructiv-educative organizate în 

studiul disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice; 

 Concepţia predării, relaţia ei cu învăţarea şi evaluarea; 

  Rolul profesorului din instituţia de învăţământ superior cu profil sportiv; 

 Modalităţi,  stiluri, metode, tehnici de învăţare studenţii la disciplinele psihopedagogice şi 

socioumanistice; 

 Strategii adecvate şi pertinente  de apreciere (de către profesor, studenţi şi alte persoane 

interesate) a măsurii în care s-a realizat  obiectivele educaţionale şi a nivelului cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi practice, a comportamentelor, atitudinilor etc. a 

studenţilor; 

 Modalităţile de evaluare şi autoevaluare verificabile de profesorii şi de studenţi la 

disciplinele psihopedagogice şi socioumanistice; 

Suplimentar în cadrul catedrei au fost abordate problemele: 

- Eficientizarea învăţământului axat pe cel ce învaţă; 

- Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Contextul unui nou model de învăţământ superior mobil, flexibil, cu disponibilităţi multiple de 

modificare şi reglare funcţională, de adaptare la condiţiile realităţii ce se află în continuă schimbare şi 
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dezvoltare, obligă pregătirea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unei personalităţi 

complexe, cu spirit de iniţiativă, capabile de a aplica cunoştinţele şi competenţele obţinute, a se 

integra eficient în activitatea profesională şi viaţa socială în ansamblul fenomenelor sale complexe. 

 În cadrul procesului de învăţământ la disciplinele catedrei se aplică strategiile didactice 

postmoderne: „strategii de grup, presupun munca în colaborare a studenţilor organizaţi pe 

microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o 

problemă, crearea de alternative)”; învățarea prin colaborare (cooperare) este „o strategie pedagogică 

ce încurajează studenţii să lucreze împreună în microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop comun, 

învățarea prin colaborare îşi subsumează o serie de metode şi tehnici menite să optimizeze calitatea 

învăţării, implicându-i activ pe elevi în procesul propriei formări; interviul în trei trepte,  este o 

tehnică de învăţare prin colaborare în care partenerii se intervievează reciproc, în legătură cu un 

anumit subiect etc. 

Centrarea pe student a metodelor de învăţare. Învățământul centrat pe student are drept scop 

schimbarea rolului studenţilor în procesul de predare-învăţare: din receptori pasivi de informaţie şi adevăruri 

“deja gata” în participanţi activi la căutarea cunoaşterii. În mod practic, ei devin cei care construiesc 

cunoaşterea, în timp ce profesorul nu mai este transmiţător de informaţie, ci doar un mediator al procesului 

de învăţare. Astfel, studentul dezvoltă o serie de calităţi intelectuale inerente oricărui proces de investigare: 

curiozitate, inteligenţă critică, creativitate, abilităţi de rezolvare a problemelor, capacitatea autocriticii 

raţionale, aprecierea şi respectul pentru o varietate bogată de puncte de vedere şi perspective. 

 Formatorii catedrei ai educație centrată pe cel ce invață au organizat în cadrul USEFS un seminar cu 

genericul  „Curriculum centrat pe competenţe şi educaţie centrată pe cel ce învăţă” – martie, 

2012. 

Competenţele dobândite în urma parcurgerii seminarelor „Învăţarea centrată pe student”  pot fi 

structurate după cum urmează: 

I. Cunoştinţe 

- înţelegerea principalelor concepte care caracterizează pedagogia universitară postmodernă; 

- identificarea rolurilor actorilor responsabili de proiectarea la nivel instituţional a programelor de 

studii şi la nivel operaţional a activităţilor de predare-învăţare-evaluare centrată pe student; 

- înţelegerea rolului evaluării în raport cu procesul de instruire şi în vederea validării rezultatelor 

învăţării centrată pe student; 

II. Deprinderi, capacităţi, abilităţi 

- capacitatea de a analiza critic punctele tari şi cele vulnerabile ale profesionalizării în 

învăţământul universitar; 
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- capacitatea de a argumenta demersul de proiectare a activităţii didactice; 

- capacitatea de a evalua rolul diferitelor tipuri de strategii (metode, tehnici, procedee de 

predare-învăţare centrată pe student) pentru cursul/seminarul susţinut în vederea 

atingerii rezultatelor învăţării proiectate. 

III. Atitudini, valori 

- responsabilitate faţă de activitatea didactică de la organizare la evaluare; 

- dezvoltarea unei atitudini pozitive în raport cu şansele de formare-dezvoltare centrată pe 

student. 

Activități individuale. Studiul individual ghidat de profesor se include în orarul procesului 

didactic şi constituie parte componentă a volumului de lucru al studentului pe săptămână, suplimentar 

la numărul de ore de contact direct incluse în planul de învăţământ. 

- Studiul individual al studentului ghidat de profesor constituie parte din norma didactică a 

profesorului, realizată în a doua jumătate a zilei şi cu ore în sarcina didactică, acestea alcătuind 1 oră 

per student. 

- Studiul individual ghidat de profesor este prevăzut pentru toate unităţile de curs/module din 

planul de învăţământ la disciplinele Catedrei  

Pentru îndeplinirea eficientă a lucrului individual al studentului la disciplinele informatice este 

necesar de parcurs etapele de proiectare-realizare-evaluare a lucrului individual al studentului. Există 

însă о serie de obiective educaţionale, în special cele ce ţin de formarea unor capacităţi, a căror 

realizare contribuie decisiv la dezvoltarea personalităţii studentului. Evaluarea lor necesită utilizarea 

metodelor netradiţionale.  

Obiectivul major al realizării lucrului individual constă în dezvoltarea liberă a studentului şi 

formarea personalităţii creative care se poate adapta la noile condiţii ale vieţii, încurajînd iniţiativa şi 

stimulînd creativitatea.  

 Obiectivele specifice urmărite sunt:  

- Independenţa de studiu – studentului i se oferă posibilitatea de a studia în ritmul propriu, în 

funcţie de cunoştinţe, stilul de învăţare, interesele, motivaţiile şi disponibilităţile sale;  

- Reducerea implicării profesorilor şi schimbarea statutului lor: prin existenţa unei forme 

alternative de predare, o parte din solicitările profesorilor sunt preluate de sistemul lucrului 

individual. Astfel, profesorul nu mai este principalul mijloc de transmitere a informaţiilor, 

preocupările sale transferîndu-se în zona organizării instruirii şi a comunicării cu studenţii;  

- Raţionalizarea timpului de acces la informaţie: studentul poate accesa informaţia mult mai 

repede, inclusiv prin intermediul TIC şi poate avea acces rapid la o cantitate de informaţii mult mai 

mare;  
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- Creşterea motivării şi interesului studenţilor, prin individualizarea procesului de instruire, prin 

eliminarea restricţiilor de timp şi spaţiu ale sistemelor clasice de instruire „în clasă” şi adaptarea la 

nevoile fiecăruia, prin posibilitatea accesului la un număr sporit de surse şi informaţii relevante 

pentru tema studiată, prin participarea la jocurile instructive în care se simulează speţe. Astfel se 

acordă în mod voluntar timp suplimentar pentru învăţare;  

- Creşterea calităţii învăţării, ca urmare a creşterii motivării şi interesului;  

- Evaluarea formativă permanentă pentru estimarea progresului şi ajustarea traseului de 

instruire;  

- Dezvoltarea capacităţii de colaborare şi lucru în echipă, prin folosirea instrumentelor de lucru 

colaborativ;  

- Parteneriatul student-profesor, student-student.  

Conţinuturile lucrului individual : 

Lucrul individual al studentului se sistematizează într-un portofoliu. Structura portofoliului este 

în concordanţă cu obiectivele pregătirii şi învăţării. Portofoliile permit studenţilor să prezinte dovezile 

propriii de reuşită. Fiecare student are oportunitatea de a crea portofolii ca o parte a activităţii lor de 

învăţare la fiecare disciplină în parte.  

Portofoliul este un instrument complex de evaluare, саге înglobează rezultatele obţinute prin 

alte tehnici de apreciere (probele orale, scrise, practice, observarea sistematică a comportamentului 

şcolar, proiectul, autoevaluarea etc.). Portofoliul constituie "cartea de vizită" a studentului, în care se 

înregistrează progresul lui pe parcursul cursului. 

Din punct de vedere educaţional, un portofoliu poate fi văzut ca o înregistrare a actului de 

învăţare, care poate furniza dovezi asupra progreselor făcute. Portofoliul electronic este o colecție de 

lucrări ale unui student care a făcut uz de competența sa pentru a demonstra traseele pertinente ale 

realizărilor sale. E-portofoliul poate fi utilizat pentru predare, învățare și evaluare. 

Toate elementele constitutive ale portofoliului se evaluează separat de către profesor, în 

momentul realizării lor. Dacă se solicită о apreciere globală, suplimentară a portofoliului, atunci 

profesorul stabileşte criterii clare de evaluare, care-i sunt comunicate studentului înainte de a se 

începe completarea portofoliului. 

Un portofoliu ar putea include: 

 Referat. Evaluarea pe baza referatelor este o metodă prin care profesorul apreciază și 

evaluează aspectele concrete referitoare la modul de realizare și, eventual, prezentare de către student 

a unui referat-lucrare scrisă, care are la bază o documentare bibliografică și/sau o investigație 

experimentală. 
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Pentru o evaluare obiectivă a referatelor, se pot stabili criterii și subcriterii clare, care să fie 

aduse la cunoștința studenților. 

a) Pentru evaluarea referatelor alcătuite numai pe baza consultării manualului și fără 

aport creator din partea studenților, propunem următoarele criterii și subcriterii de evaluare: 

a.1) stabilirea scopului și obiectivelor urmărite in realizarea referatului; 

a.2) modul de gândire, elaborare și structurare a referatului; 

a.3) organizarea, înlănțuirea și argumentarea ideilor; 

a.4) maniera de proiectare și realizare a investigațiilor experimentale (pentru referatele cu 

caracter experimental); 

a.5.) corectitudinea observațiilor efectuate, a modului de colectare și înregistrare a rezultatelor, 

a interpretării lor și a formulării concluziilor; 

a.6) calitatea orală a referatului: 

a.6.1) structurarea și organizarea conținutului prezentării; 

a.6.2) suporturile utilizate in prezentare: tablă, planșe, monstre, fotografii, dispozitive 

ș.a.m.d.; 

a.6.3) limbajul verbal utilizat: claritate, accesibilitate etc;   

a.6.4) limbajul paraverbal utilizat: intonația, accentul, etc; 

a.6.5.) limbajul nonverbal: privirea, gesturile și alte elemente de comunicare nonverbală; 

a.6.6) legătura cu auditoriul, măsura in care îl determină să participe la prezentare, să pună 

întrebări etc.;  

a.6.7) măsura in care convinge auditoriul; 

a.6.8) încadrarea in timpul destinat prezentării. 

b) Dacă referatele sunt alcătuite de elevi pe baza consultării și a altor surse bibliografice față de 

manual, intr-o viziune originală și creatoare, propunem următoarele criterii și subcriterii de evaluare: 

b.1) abilitățile analitice și critice ale studenților, prelucrarea critică a informațiilor din sursele 

bibliografice, structurarea materialului, corelațiile intra și interdisciplinare realizate; 

b.2) evidențierea aplicabilității practice a temei studiate, a legăturilor sale cu viața cotidiană; 

b.3) manifestarea originalității, a inventivității și a creativității personale. 

Pentru realizarea notării, respectiv pentru transformarea in note a aprecierilor realizate 

propunem următoarele criterii: 

- Să se noteze fiecare din criteriile a.1-a.6 și b.1-b.3 cu maximum un punct; 

- Să se realizeze suma punctelor obținute, să se adauge un punct calculându-se, prin rotunjire, 

nota finală pentru referat. 
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 Pentru a menţine echilibrul necesar între teoria şi practica didactică în studiul 

disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice, în cadrul catedrei s-a continuat activitatea privind: 

- Modalităţi de proiectare a curriculum-ului la disciplinele psihopedagogice şi 

socioumanistice; 

- Conţinutul disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice ca obiecte de învăţământ; 

- Necesitatea studierii disciplinelor  psihopedagogice şi socioumanistice; 

- Coordonatele generale ale procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinelor 

psihopedagogice şi socioumanistice; 

- Strategiile de instruire şi autoinstruire cele mai adecvate şi mai eficiente pentru studiul 

disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice; 

- Comportamentele didactice recomandabile în situaţiile instructiv-educative organizate în 

studiul disciplinelor psihopedagogice şi socioumanistice; 

- Concepţia predării, relaţia ei cu învăţarea şi evaluarea; 

-  Rolul profesorului din instituţia de învăţământ superior cu profil sportiv; 

- Modalităţi,  stiluri, metode, tehnici de învăţare studenţii la disciplinele psihopedagogice 

şi socioumanistice; 

- Modalităţile de evaluare şi autoevaluare verificabile de profesorii şi de studenţi la 

disciplinele psihopedagogice şi socioumanistice. 

 

5. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

Activităţile de cercetare ştiinţifică din cadrul catedrei s-au desfășurat în concordanţă cu 

prevederile legale în vigoare şi Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică USEFS.  

Direcţiile de bază de cercetare ştiinţifică în perioada anului 2012 au constituit: 

1. Pregătirea profesional pedagogică a specialiştilor în domeniul culturii fizice. 

2. Cultura fizică în sistemul de învăţământ pre-universitar şi universitar. 

3. Cultura fizică sportivă de bază şi de performanţă.  

Obiective   realizate Acțiuni realizate 

Organizarea 

participărilor în proiecte 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

Activitatea  în cadrul Proiectului Instituţional „Asigurarea 

ştiinţifico metodică a procesului de pregătire a sportivilor Loturilor 

Naţionale Olimpice”, la aspectul „Evaluarea psihologică a Loturilor 

Naţionale Olimpice”, responsabili: Goncearuc S., Lupuleac V.  

 

Organizarea 1. Leşcu Artur, Conferinţa Internaţională: „Tratatul de pace de la 
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participărilor la 

manifestări ştiinţifice 

naţionale şi 

internaţionale 

Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de 

ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus”. Republica 

Moldova, Chişinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept 12 aprilie 2012.  

„Organizarea sistemului penitenciar în Basarabia sub ocupaţia 

imperială rusă”. 

2. Conferinţa Internaţională: „Tratatul de pace de la Bucureşti din 

1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la 

anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus” „Organizarea sistemului 

penitenciar în Basarabia sub ocupaţia imperială rusă” Chişinău, 26 

aprilie 2012 

3. Lupuleac Victoria, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a 

Studenţilor şi Masteranzilor: „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii culturii fizice”, „Prevenirea stării de anxietate în procesul de 

evaluare la lecţia de educaţie fizică” Chişinău, 15-18 mai, 2012. 

Lupuleac Victoria, Congresul Ştiinţific Internaţional: „Sportul 

olimpic şi sportul pentru toţi” 

Articol: „Corecţia tulburărilor dislexico-disgrafice la elevii claselor 

primare în procesul educaţiei fizice” Chişinău, USEFS, 12-15 

septembrie 2012 

Editarea publicaţiilor şi 

brevetelor în reviste 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

8 publicații în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale Anexa 1 

Organizarea activităţii 

ştiinţifice privind 

pregătirea doctoranzilor 

în cadrul catedrei 

Activitatea ştiinţifică privind pregătirea doctoranzilor în cadrul 

catedrei: 

- susțineri a referatelor științifice ale doctoranzilor. 

Antrenarea membrilor 

catedrei în activităţi 

conexe cercetări 

Activităţi conexe cercetării: Preşedinte al Comisiei examenelor de 

licenţă/masterat: 

1. Goncearuc S. dr, conf. univ. – UPS „I. Creangă” din Chişinău, 

facultatea Pedagogie, specialitatea: Psihopedagogie, Preşedinte 

Licenţă. 

2. Goncearuc S. dr, conf. univ. – UPS „I. Creangă” din Chişinău, 
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facultatea Pedagogie: specialitatea: Educaţia pentru carieră 

universitară, Preşedinte Masterat. 

Desfăşurarea 

susţineleor prealabile a 

tezei de licenţă/materat 

S-au susţinut: 4 teze de master cu tematicile Ştiinţeor 

psihopedagogice şi Socioumanistice.  

27 teze de licenţă cu tematica Ştiinţelor psihopedagogice şi 

Socioumanistice 

Participarea la Consiliul 

Ştiinţific Specializat şi 

de Profil 

Participarea la Consiliul Ştiinţific Specializat : 

Goncearuc S., dr,conf.univ. membru al Consiliului Ştiinţific 

Specializat UPS „I. Creangă”, la teza pentru obţinerea gradului 

ştiinţific doctor în ştiinţe pedagogice „Dezvoltarea comunicării la 

copiii cu deficienţe multiple”, autor Belibova Silvia, specialitatea 

534.01 – Pedagogie specială. 

Participarea la Seminarul Ştiinţific de Profil: 

1. Goncearuc S., dr,conf.univ.:  UPS „I. Creangă” - pedagogie 

specială,  

2. Goncearuc S., dr,conf.univ.:  USEFS - Educaţie fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie. 

 

6. Transparenţa informaţiilor de interes public 

Site-ul USEFS – www.usefs.md - sistematic publică informaţia despre activitatea instituţiei şi 

a structurilor acesteia. 

 

 

 

 

7. Stagii de practică 

Organizarea şi desfăşurarea practicei pedagogice. Catedra a fost responsabilă de organizarea şi 

desfăşurarea practicii pedagogice la studenţii anului III- IV responsabili: Goncearuc S., Carabet N., 

Usaci D., Calugher V.  

Program de practică pedagogică. 

Săptămâna Activităţi Timp efectiv 

1-2 - întâlnire de organizare cu metodistul 

practicii, 

Variabil 

 

http://www.usefs.md/
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- convorbire de iniţiere cu administraţia 

şcolară (profesorii, diriginţii de clasă), 

- studierea şi analiza documentaţiei şcolare, 

- studierea şi analiza planului instructiv-

educativ şcolar, 

- studierea şi analiza planului instructiv-

educativ al dirigintelui clasei, 

- asistenţa la o serie de activităţi educative din 

şcoală, 

- studierea dosarelor personale ale elevilor 

clasei. 

Variabil 

 

 

Variabil 

 

Variabil 

 

Variabil 

 

 

2-3 activităţi  

 

Variabil 

3-4 - proiectarea scenariului orei educative 

-  desfăşurarea orei educative; 

 

- proiectarea activităţilor sportiv-educative 

„Starturi vesele”, „Cu toată familia la sport”, 

etc.; 

- desfăşurarea activităţilor sportiv-educative 

„Starturi vesele”, „Cu toată familia la sport”, 

etc.; 

- proiectarea şedinţei cu  părinţii elevilor; 

- desfăşurarea şedinţei cu  părinţii elevilor. 

Variabil 

3 ore în total / 45 min. fiecare. 

Variabil 

 

 

120 minute 

 

 

Variabil 

 

45 minute 

 

În anul universitar 2012-2013 activitățile stagiilor de practică au fost următoarele:       

1. Asigurarați studenţii cu programe, indicaţii metodice, sarcini individuale corespunzătoare 

stagiului de practică în vederea atingerii rezultatelor planificate. 

2. Analizate rapoartele de stagii de practică ale studenţilor. 

3. Analizate rezultatelor stagiilor de practică, formularea măsurilor de îmbunătăţire continuă.  

Obligaţiunile  studenţilor-stagiari 

1. Studiază lucrări de specialitate cu conţinut psihopedagogic, legislaţia şcolară şi documentele 

curriculare utilizate de diriginte: planul de învăţământ, programa, proiectarea activităţilor instructiv-
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educative, dar şi documentele întocmite de învăţător: planificări, evidenţa elevilor, fişe de 

caracterizare, etc. 

2. Asistă la câte o activitate educativă condusă de învăţător. 

3. Asistă şi participă la analiza a două activităţi educative de colegii de grupă. 

4. Elaborează material didactic şi îl valorifică în activitatea educativă finală. 

5. Completează fişa psihopedagogică a unui elev în urma observării şi a analizei rezultatelor 

activităţii acestuia, dar şi în urma aplicării unor probe psihologice conform modelului propus de 

profesorul coordonator de practică pedagogică. 

Produsele evaluării stagiului de practică  

 Portofoliul de practică psihopedagogică ce include: 

 caietul – tip de practică pedagogică; 

 documente şcolare; 

 fişa de evidenţă a notelor obţinute  de student la practică pedagogică; 

 caracterizarea psihopedagogică; 

 scenariul orei educative; 

 scenariul activităţilor sportiv-distractive. 

Evaluarea academică a rezultatelor stagiului de practică 

Evaluarea stagiilor de practică sa realizat atât pe perioada de desfăşurare a practicii, cât şi la 

finalizarea acestei activităţi. 

In Fig. 1. Sunt evidențiate rezultatele stagiului de practică ale studenților anul III și anul IV 

8,2

9

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

2012-2013

REUȘITA PRACTICII 2012-2013

anul IV Столбец2

  

Figura 1. Evaluarea reuşitei academice a studenţilor la stagiul de practică 

Psihopedagogică pentru anii 2012-2013 

8. Evaluarea rezultatelor academice 
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În anul universitar 2012-2013, catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanisticea îmbinat 

metodele tradiţionale  cu cele moderne  în procesul de evaluare a studenţilor. Evaluarea şi testarea pe 

parcurs a cunoştinţelor şi abilităţilor au permis monitorizarea gradului de progres al studenţilor şi 

luarea unor măsuri pe linie de consiliere, astfel încât aceştia au putut să gestioneze mai eficient timpul 

alocat studiului şi pregătirii pentru eventualele evaluări şi teste. Subiectele de evaluare şi testare a 

cunoştinţelor au fost elaborate ținând cont deprincipiul coerenţeia activităţilor de 

predare/seminar/laborator cu formele şi conţinutul evaluării. Terminologia utilizată în formularea 

subiectelor incluşi în teste, sau subiectele de examen a fost cea prezentată la orele de curs şi 

seminar/laborator şi însuşită de studenţi.  

Metodele  de evaluare academică in cadrul disciplinalor catedrei sunt orientate:  

- metodelor de evaluare iniţială: participare interactivă: brainstorming, scriere liberă, 

completarea enunţurilor.  

- metodelor de evaluare continuă: test cu formă clasică de notarea cunoştinţelor – la nivel de 

cunoaştere – aplicare – integrare. 

- metodelor de evaluare finală: examen în scris – testul sumativ - itemi cu răspunsuri deschise. 

 Formele de evaluare au fost aprobate de către Comisia de asigurare a calităţii la 

facultate, urmărindu-se respectarea principiului de raport optim între diverse forme de evaluare. 

 Au fost realizate procese verbale privind calitatea elaborării metodelor de evaluare cât 

și analiza rezultatelor evaluării. 

       Astfel, prezentăm rezultatele ultimelor două sesiuni (de iarnă şi vară – anul de studii 2012-

2013) in Fig. 2. 
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Figura 2. Totalurile susţinerii sesiunii de iarna și vară, anul de studii 2012-2013 la 

disciplinele catedrei 

Evaluarea lucrului individual al studentului: 

Un portofoliu la psihologie generală ar putea include: 
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1. Referat. Evaluarea pe baza referatelor este o metodă prin care profesorul apreciază și evaluează 

aspectele concrete referitoare la modul de realizare și, eventual, prezentare de către student a unui 

referat-lucrare scrisă, care are la bază o documentare bibliografică și/sau o investigație experimentală. 

2. Proiectul. Pornind de la dimensiunile proiectelor, se poate deduce că, in general, pentru 

evaluarea obiectivă a unui proiect, trebuie avute în vedere două categorii generale: criterii pentru 

evaluarea calități proiectului și a produsului realizat și criterii pentru evaluarea studentului, a 

procesului pe care l-a parcurs: stipulate in activitatea individuală al curriculu-mului. 

In Fig 3. Se vor reflecta rezultatele evaluării lucrului individual al studentului: 
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Figura 3. Totalurile rezultatelor evaluării lucrului individual al studentului, anul de 

studii 2012-2013 la disciplinele catedrei 

 

 

 

 

9. GHIDARE A STUDENțILOR IN CARIERĂ 

      Pentru orientarea in carieră in cadrul catedrei au fost realizate următoarele acțiuni: 

1. Anual, Centrul de Ghidare şi Consiliere al USEFS organizează evenimentul promoţional 

„Ziua Uşilor Deschise” in cadrul căreia participă și catedra cu informație referitoare la pregătirea 

specialiștilor in domeniul educație fizică și sport. Obiectivele catedrei   sunt:  

 promovarea imaginii universităţii şi a catedrei a domeniului culturii fizice pe piaţa ofertelor 

educaţionale;  

 

10. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE  

Sistemul de evaluare a activităţii cadrelor didactice reprezintă o necesitate în asigurarea calității, 

astfel fiecare persoană din comunitatea academică se poate alinia la schimbările rapide ce intervin în 



16 

 

domeniul său de competență. În cadrul USEFS, inclusiv la catedra ŞPPSU, evaluarea activității 

cadrelor didactice se  bazează pe următoarele documente:  

 Fișa de autoevaluare;   

 Fișa de evaluare colegială; 

 Fișa de evaluare de către şeful catedrei;  

 Fișa (chestionarul) de evaluare de către studenți; 

      Evaluarea cadrelor didactice se realizează annual, la sfârşitul semestrului II şi se discută/aprobă în 

cadrul şedinţelor de catedră de totalizare a activităţii anuale.  

AUTOEVALUAREA CADRELOR DIDACTICE 

Activități Punctaj obținut 

 

Activitate didactică 107 

Activitate ştiinţifică 
 

199 

Recunoaştere naţională şi 

internaţională 

 

109 

Activitate desfăşurată cu 

studenţii 

 

9,1 

Activitate în comunitatea 

academică 

 

46 

Dezvoltare profesională şi 

personală 

 

11,5 

EVALUAREA COLEGIALĂ 

Nr. CRITERIU 
Punctaj 

mediu 

1 
Asumarea responsabilităţii, autodisciplină, implicare şi participare la 

realizarea sarcinilor permanente/periodice 
4,8 

2 Abilităţi de lucru în echipă, cooperare şi integrare în colectiv 4,9 

3 
Perseverenţă în atingerea obiectivelor didactice şi extradidactice în cadrul 

universităţii/facultăţii/catedrei 
4,5 

4 
Consecvenţă în participări la acţiunile 

facultăţii/universităţii/extrauniversitare 
4,8 

5 Interes pentru proiecte, îndrumare lucrări de licenţă, disertaţie etc. 4,7 

6 Autoorganizare, perseverenţă, punctualitate, conştiinciozitate. 4,5 
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7 
Iniţiativă, creativitate şi fidelitate, interes pentru activităţi de dezvoltare 

profesională şi personală 
4,7 

MEDIA GENERALĂ 4,7 

EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC  

DE CĂTRE CONDUCEREA FACULTĂŢII 

(decan, şef catedră, alte persoane de conducere) 

Nr. CRITERIU punctaj 

1 Complexitatea şi dificultatea activităţii specifice postului. 4,5 

2 Planificarea activităţii didactice: fişa disciplinei, actualizarea 

materialului didactic, noutăţi bibliografice etc. 

4,8 

3 Îndeplinirea sarcinilor didactice din fişa postului: prezenţă la ore, 

punctualitate, asumarea responsabilităţilor, autodisciplină, rigurozitate 

şi consecvenţă etc. 

4,8 

4 Utilizare material didactic adecvat obiectivelor: manual, suport de 

curs, caiet de lucrări practice – inclusiv în format electronic, fişă de 

lectură, prezentare electronică etc. 

4,4 

5 Cercetarea ştiinţifică (documentare, elaborare materiale didactice, 

studii, îndrumare, articole etc.) 

4,7 

6 Prezenţă şi activitate eficientă la acţiunile 

catedrei/facultăţii/universităţii (şedinţe, sesiuni etc.) 

4,8 

7 Realizarea sarcinilor didactice de coordonare în cadrul facultăţii: 

tutore, îndrumare lucrări de licenţă/proiecte de diplomă, coordonator 

program de studiu, îndrumare practică etc. 

4,8 

8 Participare în proiecte naţionale şi internaţionale: congrese, 

conferinţe, publicare articole, cărţi etc. 

4,6 

9 Îndeplinirea sarcinilor de conducere/coordonare în cadrul 

universităţii/facultăţii: activităţi de coordonare, membru Senat, 

membru în comisii de specialitate la nivel universitar etc. 

4,4 

10 Interes pentru dezvoltare profesională şi personală, participare în 

diferite programe, mobilităţi Erasmus etc. 

4,2 

11 Prestigiu profesional şi moral în cadrul catedrei/facultăţii/universităţii 4,6 

MEDIA GENERALĂ 4,6 

 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI 
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Nr. CRITERIU Punctaj  

1 Calitatea activităţii didactice: organizarea logică şi sintetizarea 

informaţiilor, rigoarea ştiinţifică, noutatea cunoştinţelor, accesibilitatea 

predării etc. 

4,3 

2 Utilizarea şi eficienţa mijloacelor şi materialelor didactice în procesul de 

învăţământ (inclusiv electronice): manuale, îndrumare, fişe de studiu/lucru, 

studii de caz, grile, proiecte, prezentări Power Point etc. 

4,7 

3 Antrenarea studentului la propria formare prin motivare, stimulare, 

încurajarea dialogului, activităţi în echipă şi individuale, iniţiere în 

cercetare, dezbateri, recomandări de studiu etc. 

4,4 

4 Relaţia profesor-student bazată pe respect reciproc, înţelegere empatică, 

disponibilitate pentru dialog, abordare diferenţiată, tutoriat, consultanţă etc. 

4,8 

5 Obiectivitate şi transparenţă în evaluare, comunicarea clară la începutul 

activităţii a procedurii şi a criteriilor transparente de apreciere obiectivă, 

argumentarea notei. 

4,7 

6 Capacitate de antrenare a studenţilor în activităţi extradidactice (acţiuni 

culturale, ecologice, sportive, dezvoltare personală, voluntariat etc.) 

4,6 

MEDIA GENERALĂ  4,58 

Propuneri de îmbunătăţire a rezultatelor evaluării calităţii cadrelor didactice: 

- utilizarea mai largă a metodelor centrate pe student; 

- identificarea şi dezvoltarea laturii personale a cadrului didactic în care poate fi 

performant; 

- implicarea cadrelor didactice în procesul de colaborare cu alte universităţi; 

- redactarea/revizuirea materialelor didactice; 

- participarea cadrelor didactice la mobilitatea academică; 

- creşterea numărului de activităţi extracurriculare organizate de către membrii catedrei.  

 

11.  EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A STUDENŢILOR 

     Chestionarul a fost aplicat studenţilor facultăţii Pedagogie, obiectivul căruia a constat în 

determinarea gradului general de satisfacţie cu privire la oferta educaţională a USEFS (în mod special 

faţă de specialitatea “Educaţie fizică/psihopedagogie”). Procesul de chestionare s-a realizat la 

sfârşitul semestrului II (mai-iunie), anul de studii 2012-2013. Alte obiective ale acestei cercetări au 

vizat evaluarea satisfacţiei cu privire la: cadrul normativ al Programului de studii „Educaţie fizică şi 

sport/Psihopedagogie”;  curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul 

de predare–învăţare–evaluare, cadre didactice; stagii de practică; evaluarea rezultatelor academice; 
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angajări în câmpul muncii; serviciile universitare şi aprecierea utilităţii pregătirii oferite de către 

USEFS pentru cerinţele pieţei muncii.  

La sondaj au participat aproximativ 70% din nr. total al studenţilor de la specialitatea vizată. 

Rezultatele obţinute privind relevanţa programului de studiu au fost structurate pe  indicatori, după 

cum urmează:    

I.   Cadrul normativ al Programului de studii % în   

mediu 

1.  Conţinutul Programului de studii este corelat cu necesităţile pieţei muncii?  

 

 

71% 

2.  Disciplinele de studii din planul de învăţământ sunt prezentate într-o succesiune 

logică? 

3.  În predarea disciplinelor de studii se respectă principiul accesibilităţii? 

4.  Numărul de ore atribuite unei discipline este suficient pentru formarea 

competenţelor necesare? 

5.  În ce măsură disciplinele studiate contribuie la formarea Dvs profesională? 

6.  Programul de studii  asigură posibilităţi de continuare a studiilor în următorul 

ciclu? 

II. Curriculum pe discipline, managementul procesului de învăţământ, procesul de predare–

învăţare–evaluare, cadre didactice 

7.  Disciplinele de studii sunt asigurate cu suport curricular (note de curs, cursuri de 

lecţii, ghiduri metodice, culegeri de exerciţii) ? 

 

 

 

75% 

8.  Se respectă succesivitatea disciplinelor după gradul de dificultate? 

9.  Lecţiile se desfăşoară strict după orarul elaborat la începutul semestrului? 

10.  În cadrul procesului de învăţământ se aplică strategii didactice eficiente? 

11.  Nr. disciplinelor de specialitate este suficient? 

12.  Disciplinele sunt predate de către specialişti în domeniu?  

13.  Lucrul individual al studentului este bine formulat şi evaluat? 

 III. Stagii de practică  

 

 

70% 

14.  Cum apreciaţi nivelul de aplicabilitate practică a disciplinelor studiate în cadrul 

stagiului de practică? 

15.  Cât de eficientă a fost prestaţia Dvs în cadrul stagiului de practică ? 

16.  Care a fost implicarea instituţiei gazdă în realizarea obiectivelor stagiului de 
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practică? 

17.  Care este gradul general de satisfacţie pe care îl aveţi în urma desfăşurării 

stagiului de practică?  

 IV. Evaluarea rezultatelor academice  

18.  Este obiectivă evaluarea şi notarea rezultatelor Dvs  academice?  

81% 19.  Evaluarea reflectă aprecierea competenţelor Dvs la nivel de cunoaştere, aplicare şi 

integrare?  

20.  Mijloacele utilizate la evaluare asigură o notare obiectivă? 

 V. Angajări în câmpul muncii  

21.  Este necesară continuarea studiilor la următoarele cicluri de studii (masterat, 

doctorat)? 

 

71% 

22.  Catedra/facultatea/universitatea aplică mecanisme de orientare în carieră? 

23.  Cum apreciaţi şansele Dvs de angajare în câmpul muncii? 

 VI. Serviciile universitare  

24.  Cum apreciaţi calitatea vieţii în căminele studenţeşti USEFS?  

 

72% 

25.  Cantina USEFS corespunde necesităţilor şi posibilităţilor studenţilor? 

26.  Nivelul serviciilor oferite de către universitate 

27.  Biblioteca este adecvată necesităţilor Dvs? (dotare cu lit-ră, conectare la Internet, 

calitatea fondului de carte? 

28.  Cum apreciaţi activitatea extracurriculară realizată de universitate? 

Rezultatele obţinute permit formularea următoarelor măsuri de îmbunătăţire:  

 adaptarea continuturilor în cadrul disciplinelor predate la cerinţele actuale ale societăţii; 

 organizarea mai eficientă a lucrului individual al studenţilor (cu includerea în curricululum); 

 creşterea nr. unităţilor-bază pentru realizarea stagiilor de practică;  

 eficientizarea mecanismelor de orientare în carieră a studenţilor; 

 revizuirea/modernizarea curricula pe discipline. 

 

12. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN CADRUL 

CAREDREI/FACULTĂŢII 

- Actualizarea permanentă a paginii WEB a catedrei; 
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- Atragerea studenților in activitatea de cercetare științifică și creșterea sesiunii de comunicare a 

produselor cercetării științifice, 

- Dezvoltarea parteneriatelor pentru tezele de doctorat cu alte catedre sau universități naționale; 

- Mobilizarea cadrelor didactice pentru formarea continuă; 

- Perfecționarea activităților individuale prin elaborarea produselor didactice ce țin de lucrul 

individual al studentului.  

ANEXA 1. 

 PUBLICAŢIILE CATEDREI ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI 

SOCIOUMANISTICE  

REALIZATE ÎN ANUL 2012-2013 

Nr. 

crt 

Numele  

prenumele 

Lucrări  met – şt. 

(tit.  vol.) 
Articole (titlul volum) Total 

1.  Leşcu Artur 

 

 „Evoluţialegislaţiei punitive în Basarabia sub 

ocupaţia imperială rusă”. Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale anuale a Doctoranzilor 

şi Tinerilor Cercetători: „Tendinţe contemporane 

în evoluţia patrimonului istoric şi juridic în 

Republica Moldova” (0,5 c.a.) 

 

„Organizarea sistemului penitenciar în Basarabia 

sub ocupaţia imperială rusă”, În materialele 

Conferinţei Internaţionale: „Tratatul de pace de 

la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra 

istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea 

Basarabiei de către Imperiul Rus”. (0,5 c.a.) 

 

2.  Lupuleac 

Victoria 

 „Corecţia tulburărilor dislexico-disgrafice la 

elevii claselor primare în procesul educaţiei 

fizice”, În materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale a Studenţilor şi Masteranzilor: 

„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii 

fizice” (0,3 c.a.) 

 

„Cercetarea psihologică a sportivilor de 

performanţă” // Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale a Doctoranzilor 

„Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale 

învăţământului superior” (0,3 c.a.) 
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