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1. Cadrul juridic şi organizatoric al catedrei ŞPPSU
1.1. Date istorice despre catedră.
Catedra „Ştiinţe Psihologopedagogice şi Socioumanistice” a fost fondată în anul 1991. În
funcţie de primul şef de catedră a fost numit Cojocaru V., doctor în pedagogie, conferenţiar
universitar. Pe parcursul anilor managementul catedrei a fost realizat de Rotaru M. dr. conf.
univ., Sandu I. dr. conf. univ., Rîşcă I. dr. conf. univ., Goncearuc S. dr. conf. univ., Calugher V.,
dr.conf.univ. Actualmente funcţia de şef de catedră este deţinută de dna Goncearuc Svetlana,
doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar.
În cadrul USEFS Catedra asigură predarea disciplinelor fundamentale din domeniul
Ştiinţelor Socioumanistice ce formează la studenţi concepte ştiinţifice ce stau la originea tuturor
ştiinţelor educaţiei, conferindu-le baza epistemologică, metodologică şi normativă.
În cadrul USEFS, în anul de studii 2020-2021, catedra a asigurat predarea disciplinelor
fundamentale din domeniul ştiinţelor psihopedagogice şi

altor ştiinţe

socioumanistice, ce

formează la studenţi concepte ştiinţifice care stau la originea tuturor ştiinţelor educaţiei,
conferindu-le baza epistemologică, metodologică şi normativă la 5 programe de studii de licenţă,
având la bază diverse Planuri de învăţământ (Planul de învăţământ aprobat din 2010 şi Planul de
învăţământ aprobat din 2017) şi 2 programe de master.
Obiectivele procesului educaţional şi managerial al catedrei.
Activitatea Catedrei „Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice” în anul de studii 2020
2021, la fel ca şi în anii precedenţi, a fost axată pe realizarea obiectivelor din domeniul:
• educaţional, care implică următoarele obiective:
- promovarea politicilor educaţionale moderne în cadrul disciplinelor asigurate de catedră;
- realizarea şi perfecţionarea continuă a procesului educaţional;
- crearea de proiecte - programe de formare a specialiştilor din domeniul culturii fizice şi
sportului;
- preocupări de definire logică a domeniului şi de perfecţionare a metodelor de investigaţie
psihopedagogică şi a procesului de predare - învăţare - evaluare.
• ştiinţific:
- perfecţionarea procesului de planificare, organizare, realizare şi dirijare a activităţii de
cercetare individuală şi a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, efectuate în
conformitate cu Planul de activitate ştiinţifică a Catedrei şi a USEFS.
• managerial:
- organizarea şi dirijarea activităţii catedrei în conformitate cu politica educaţională
USEFS;
- promovarea valorilor pedagogice şi general umane în activitatea catedrei;
- crearea climatului psihologic favorabil în cadrul catedrei;
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- gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale ale catedrei;
- ghidarea cadrelor didactice tinere şi acordarea suportului pentru integrarea socioprofesională eficientă a acestora;
- promovarea unei politici manageriale ce ar asigura optimul cadrelor didactice cu
experienţă şi a celor tinere.
• educativ.
- promovarea valorilor naţionale şi general-umane în cadrul tuturor activităţilor;
- menţinerea eticii pedagogice în toate activităţile realizate.

2. Structura catedrei SPPSU
2.3. Lista structurată ierarhic.
•

O rganigram a catedrei ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice anul de studii

2020-2021
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Gheţiu A., dr., lector univ.;
Leşcu A., dr., lect.univ.;
Poburnîi P., dr.,prof.univ.;
Chistol V., asistent univ.

3. Program e realizate (cantitativ şi calitativ) şi formele de organizare.
3.1. Ciclul I, studii superioare de licenţă:
1. 0114.16 Educaţie fizică
2. 0114.16/0111.3 Educaţie fizică/Psihopedagogie
3. 0114.13 Dans sportiv şi modern
4. 1000.2 Organizarea si dirijarea sportului
5. 1013.1 Servicii hoteliere, turism si agrement
6. 1000.1 Antrenament sportiv
7. 1000.3 Fitness si programe de recreare
8. 1032.1 Securitate civilă şi publică (SCP);
9. 1032.2 Servicii de securitate a proprietăţii (SSP);
10. 1032.3 Salvatori şi pompieri (SP).
11. 1001.1 Kinetoterapie şi terapie ocupaţională;
Catedra este responsabilă de formarea modulului Psihopedagogie a studenţilor USEFS.
3.2. Ciclu II, studii superioare de master:
Catedra este titularul specializării:
Psihopedagogia Educaţiei Fizice si Sport 011. Ştiinţe ale educaţiei
Concomitent Catedra asigură predarea unităţii de curs la master Teoria Antrenamentului
Sportiv 82. Cultura fizică si sport.

3.3. Ciclul III, studii superioare de doctorat
Conducător de doctorat - Goncearuc Sv., doctor în pedagogie, profesor universitar
Studenţi doctoranzi: Leşco Victoria, - susţinerea tezei în cadrul Comisiei de îndrumare;
Nenicu Alina, an. II, forma de studii frecvenţă redusă
Patraş Svetlana an.1 - forma de studii frecvenţă redusă.
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3.4. Form area profesională continuă

3.5. Alte tipuri de program e
Catedra asigură Modului compensator la Programul Recalificare Profesori de educaţie
fizică şi Antrenori:
1. Psihologia generală
2. Psihologia vârstelor
3. Incluziunea persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale
4. Pedagogia generală

3.6.

Inform aţii despre studenţi

Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare îi ajută la cunoaşterea multiplelor
metode de studiu şi a materialelor istoriografice de specialitate. În acelaşi timp, este o
eficientă modalitate de socializare a tineretului studios, de stabilire a noi relaţii intre studenţii
diferitelor facultăţii în vederea atingerii unor obiective ce ţin de cercetare, elaborarea de
materiale, prezentare a acestora, etc.
Astfel, în rezultatul activităţilor sus numite, studenta Roşcovan Maria (gr.208SHTA)Leşco V., şi masteranzii Cojocaru Ion, Gafin Svetlana (Calugher V.) şi Gîlca Igor (Goncearuc
Sv.)r au participat cu comunicări la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească Ediţia a
XXIV-a din cadrul USEFS din 22.04.2021.

4. Evaluarea studenţilor (conform Anexelor nr.4,5) din reuşită (Se anexează).

5.Servicii de ghidare şi consiliere în carieră.
Catedra asigură consilierea educaţională şi ghidarea în carieră a tuturor studenţilor, mai cu
seamă a studenţilor absolvenţi, care urmează a se integra şi a se angaja în câmpul muncii pe
specialitate.
Campania de promovare a evenimentului „Ziua Uşilor Deschise”, organizat de Centrul de
Ghidare şi Consiliere al USEFS a fost organizat ON-LINE.

O rganizarea seminarelor ştiinţifice
1.

Calugher V. Seminar Online Joint and double degree programess: Strategy,

management, implementation, din 03 noiembrie 2020, organizat de Oficiul Naţional
Erasmus=Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM
s

»

“

s
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2.

Calugher V. Participare în grupul de lucru la elaborarea STRATEGIEI PRIVIND

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2020-2025 (10-25 august 2020).
3.

Calugher V. Participare la şedinţa Consorţiului în cadrul proiectului 597889-EPP-

1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG
LEARNING MODEL I N MOLDOVA, Acronym: COMPASS, finanţat de către Uniunea
Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acţiunea cheie 2 - Consolidarea
Capacităţilor în Domeniul învăţământului Superior (16 septembrie 2020).
4.

Calugher

V.

Participare

la

sesiunea

de

formare

în

cadrul

Proiectului

COMPETENŢE DIGITALE APLIC ATE Î N M ETODE INOVATIVE DE PREDAREÎNVĂŢARE (8 ore), din 07.11.2020.
5.

Calugher V. Participare la seminar (online) JO IN T AND DOUBLE DEGREE

PROGRAMMES: STRATEGY, MANAGEMENT, IM PLEM ENTATION, din 03 noiembrie
2020, organizat de Oficiul Naţional Erasmus+ Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării al RM.
6.

Calugher V. Participare la programul de formare cu tema M ETODE INOVATIVE

D E PREDARE, IN C LU SIV ÎNVĂŢAREA BA ZA TĂ PE SAR C IN I D E LUCRU, din cadrul
proiectului EN H ANCEM ENT OF CAPACITIES A T VET PROVISION LEVEL FOR
COOPERATION W ITH PRIVATE SECTOR/EuropeAid/160193/DD/ACT/Multi (certificat
de participare, ) 23-25 februarie 2021. Organizatori: MECC; partenerii externi în cadrul
proiectului Twinning al Uniunii Europene.
7.

Calugher V. Participarea la 2nd Country Workshop în cadrul proiectului 597889-

EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

TOWARDS

EUROPEAN

U NIVERSITY

LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA, Acronym: COMPASS, finanţat de către
Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+,

acţiunea cheie 2 -

Consolidarea Capacităţilor în Domeniul învăţământului Superior (24-26 martie 2021).
8.

Calugher V. Participarea la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională din Braşov

Transilvania ”Youth in the Perspective of the Olympic Movement”, 19-20 martie 2021,
Braşov.
9.

Gheţiu A. - Participări la formări: ”The 2and Country Workshop”, organized

withinthe ERASMUS+ project, COMPASS, 24-26.03.2021 (on-line). Prezentare: Impactul
implementării Proiectului COMPASS asupra dezvoltării procesului de formare profesională
continuă în cadrul USEFS.
9.

Gheţiu A. - Conferinţa Internaţională Eurasiatică privind evaluarea calităţii

învăţământului, ediţia a IX-a, 13-14.11.2020 - Diplomă de participare.
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10. Gheţiu A. - Sesiunea de formare din cadrul proiectului ’’Competenţe de participare la
”TAIEX Workshop on software and methodologies for exams and evalutions in field of
education”, 28.10.2020. - Certificat de participare nr.229. Prezentare: ’ Metodele interactive
utilizate în cadrul cursurilor de formare continuă”.
11. Putin N. Participare în grupul de lucru la elaborarea STRATEGIEI PRIVIND
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE
5

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2020-2025 (10-25 august 2020).
12. Putin N. Participare la sesiunea de formare în cadrul Proiectului COMPETENŢE
DIGITALE APLICATE ÎN M ETODE INO VATIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE (8 ore),
din 07.11.2020.
13. Putin N. Participarea la instruirea (on-line) cu tematica ”SPORIREA CALITĂŢII SI
EFICIENŢEI ÎNVĂŢĂNÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA " ,
din 14 mai 2021, organizat de Oficiul Naţional Erasmus=Moldova şi MECC al RM.

6. Parteneriatul social.
Stagiile de practică constituie o parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se
realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul
anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor). Fiind un
element principal al procesului educaţional şi al activităţii profesionale, stagiul de practică
asigură formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei privitor la organizarea şi
realizarea activităţilor în domeniul profesional.
Numărul de locuri pentru stagii de practică stabilite în acorduri de colaborare oferite de
bazele de practică ale instituţiei vor fi acoperite în proporţie de 100% necesarul instituţiei şi va
corespunde în totalitate realizării obiectivelor programului de studii.
Stagiile de practică se vor realiza în conformitate cu acordurile de parteneriat pestabilite
cu uităţile de bază şi a coveţiilor de parteneriat.
Masteranzii vor desfăşoara practica la instituţiile partenere cu USEFS :
• Liceul Teoretic „Prometeu”;
• Liceul Teoretic „Colegiul de medicină”;
• Liceul Teoretic “L. Deleanu”;
• Liceul Teoretic “Ion Creangă”;
• Liceul Teoretic “B.P. Hajdeu”;
• Liceul Teoretic „N. Iorga” ;
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• Liceul Teoretic „ C. Negruzzi” ;
• Liceul Teoretic „ O. Ghibu ” ;
• Liceului Teoretic „Mihail Berezovschi” ;
• Liceul Teoretic Pan Halipa Sîngerei;
• Liceul Teoretic „Emil Nicula”, r. Anenii Noi, s. Mereni ;
• Colegiului Tehnic din Agricol din Soroca;
• LT „N. Casso” Chişcăreni, Săngerei;
• ŞM Plavni, Reni, Odessa; L.T “Deomid German”;
• Gimnaziul nr. 93, s. Hulboaca;
• Gimnaziul Hîrtopul Mic, Criuleni;
• LIPS Lipoveni, Cimişlia; ŞS „Speranţa”, DGETS, Chişinău;
• ŞS nr. 8, DGETS, mun. Chişinău;
• LT „Balatina”, Glodeni; LT „A.Doljnenco” Vulcăneşti;
• LT „E.Coşeriu” Catranîc, Făleşti;
• Gimnaiul Carabetovca, Basarabeasca; LT „M.Stratulat” Boşcana Criuleni;
• LT „I.Creangă” Rădoaia, Săngerei;
• L.T “M. Eminescu”, Jerveni, Criuleni;
• L.T „Călinescu”, Chişinău; LT “Alexandru Gera”;
• Gimnaziul „Aluniş”, Rîşcani;
• ŞSS tenis Dubăsari;
• L.T“M.I. Tuzlova”, Chirsova, Gagauzia.
• Şcoala Specializată Sportivă nr. 4 de polo pe apă „Gh.Osipopv” şi Şcoala specializată
pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „Delfin”;
• Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim;
• Şcoala Sporttivă pentru copii şi tineret din Ialoveni;
• Centrul de Excelenţă în informatică şi tehnologii Informaţionale;
• Şcoala Sportivă Specializată de RO din Călăraşi.

Majoritatea studenţilor activează în domeniul educaţiei şi desfăşoară practica la locul de
muncă.

7. Inform aţii privind implementarea program elor şi strategiillor naţionale
Strategii educaţionale moderne implementate la catedră.
În contextul anilor precedenţi obiectivul major în activitatea catedrei a constituit asigurarea
calităţii învăţământului la disciplinele fundamentale psihopedagogice şi socioumanistice prin:
8

- implementarea tehnologiilor educaţionale moderne în procesul de predare - învăţareevaluare: flexibilitatea programului de studii; modul de organizare /structurare a conţinutului
unităţilor de curs; a unei şedinţe de curs/seminar; calitatea, accesibilitatea, actualitatea
informaţiei comunicate; aplicarea metodelor euristice în îmbinare cu cele clasice; gradul de
interactivitate în relaţia cu studenţii; gradul de adecvare a tematicii seminarelor la tematica de
curs; gradul de promptitudine în comunicarea rezultatelor evaluărilor curente a studenţilor;
gradul de asigurare cu materiale necesare, adecvate activităţilor didactice; gradul de asigurare
metodică a procesului de studii etc.;
- elaborarea, experimentarea şi implementarea în procesului de studii a Programelor
analitice disciplinare;
- modernizarea, elaborarea, experimentarea şi implementarea suporturilor de curs;
- optimizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei;
- promovarea valorilor general umane şi naţionale în cadrul activităţii educaţionale
realizate de curatori de grupe academice.
Concomitent asigurarea calităţii procesului didactic la catedră se realizează promovând:
- aplicarea strategiilor moderne în procesul de predare/învăţare/evaluare;
- efectuarea asistărilor reciproce la diverse activităţi didactice cu analiza ulterioară a
acestora;
- studierea experienţei performante în domeniul ştiinţelor predate; analiza disciplinei
didactice a profesorilor;
- analiza instruirii practice a studenţilor;
- perfecţionarea sistemului de evaluarea a cunoştinţelor studenţilor; analiza textelor
prelegerilor şi a proiectelor de lecţii practice;
- organizarea seminarelor metodologice a tinerilor specialişti privind implementarea
tehnologiilor educaţionale moderne;
- valorificarea cursurilor asistate de calculator;
- perfecţionarea structurii procesului de învăţământ de la centrarea lui pe profesor la
centrarea pe dialogul profesor-student şi la valorificarea interactivă a resurselor cognitive;
- constituirea dialogului interactiv dintre studenţi şi resurse.
În aspectul metodicii predării disciplinelor psihopedagogice catedra se preocupă cu:
- analiza volumului, a structurii şi ierarhizării ştiinţifice a conţinuturilor de învăţământ;
- delimitarea principalelor câmpuri tematice circumscrise;
- formularea obiectivelor educaţionale şi a competenţelor vizate, pe unităţi de învăţare sau
pe teme;
- configurarea sistemelor metodologice considerate adecvate şi recomandate, pe unităţi de
învăţare sau pe teme;
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- configurarea sistemelor mijloacelor de învăţământ considerate utile şi recomandate, pe
unităţi de învăţare sau pe teme;
- inventarierea formelor de desfăşurare a activităţilor educaţionale;
- prefigurarea acţiunilor de proiectare didactică a unor activităţi educaţionale în care să se
recurgă la anumite forme de desfăşurare, metode, mijloace etc.;
- prefigurarea acţiunilor de evaluare - prin diferite forme - a gradului de atingere a
finalităţilor educaţionale;
- prefigurarea acţiunilor de reglare a demersurilor instructiv-educative prin valorificarea
informaţiilor obţinute prin evaluare;
- oferirea de temeiuri cu validitate verificată privind nevoia de reconstrucţie continuă a
profilului profesional al educatorului şi nevoia de identificare a factorilor şi a contextelor care
favorizează reuşita didactică şi succesul şcolar.

8. Activitatea de cercetare-inovare
Goncearuc Sv.de.,conf.univ. - participare în cadrul Proiectului Instituţional „Strategii de
implimentare a metodelor diagnostic în procesul de antrenament şi competiţii al sportivilor de
performanţă din Loturile Naţionale ale Republicii Moldova” - cifru 11.817.08.50A, perioada
2011-2014.
1.

Goncearuc S., dr, prof.univ.: participare în cadrul Proiectului Instituţional „Asigurarea

ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al Loturilor Naţionale ale Republicii Moldova
pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale” - cifru, perioada 2015-2019.
10.1. Activitatea instructiv-metodică
Leşco V.
1. Participare în grupul de lucru la elaborarea STRATEGIEI PRIVIND
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2020-2025 (10-25 august 2020).
2. Realizarea prospectului Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice pentru
perioada 2020-2025.
3. Elaborarea şi implimentare curriculumului la disciplinele predate pentru toate
programele de studii superioare de licenţă din cadrul USEFS.
4. Susţinerea prealabilă a tezei de doctor cu tema: ’’Interacţiunea şcolii şi familiei în
educaţia fizică a elevilor de vârstă şcolară mică”, în cadrul comisiei de îndrumare.
Calugher V.
2. Participare în grupul de lucru la elaborarea STRATEGIEI PRIVIND
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2020-2025 (10-25 august 2020).
3. Elaborarea curriculumului la disciplina Educaţie interculturală pentru toate
programele de studii superioare de licenţă din cadrul USEFS.
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4. Putin N.
Elaborarea curriculumului la disciplina ”Etica şi deontologia profesională” pentru
toate programele de studii superioare de licenţă din cadrul USEFS.
5. Leşcu A.
Pe parcursul anilor de activitate a elaborate cursul de lecţii la disciplina ”Politologia” şi
”Filosofia”.

10.3. Valorificarea activităţilor de cercetare (cărţi, articole, publicaţii)
Articole:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Goncearuc Svetlana coautor M ircea Slăvilă Improving dementia through
kinetotherapy and melotherapy. Was presented at the 12th International Scientific
Conference, Bucharest 2019
Goncearuc S., Nenicu A. Aspecte teoretice privind particularităţile dezvoltării
psihomotrice ale copiilor de 7-10 ani în cadrul lecţiilor de înot. In: Materialele
Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia V-a 10-12
septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Goncearuc S. Formarea profesorilor pentru dezvoltarea relaţiilor scoală familie în procesul educaţiei fizice. Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale ”Formarea continua a specialistului de cultură fizică în conceptul
acmeologic modern”, 3 decembrie 2020, ediţia 1-a, Chişinău, Republica Moldova,
ISBN 978-9975-68-417-0. p. 36-44.
Goncearuc S. Strategii de pregătire psihică a adolescenţilor în procesul
antrenamentului sportiv. In Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Studenţeşti, Ediţia a XXIV-a 22.04.2021.
Calugher V., Amelicichin E. The evidence of the graduates profesional insertion
- a performance indicator of the educaţional process quality. Bulletin of the
Transilvania University of Braşov. Series IX: Sciences of Human Kinetics • Vol.
13(62) No. 1 - 2020. https://doi.org/10.31926/but.shk.2020.13.62.1.numărul de
ordine al articolului
Calugher V., Amelicichin E. Procesul educaţional Online în cadrul Universităţii de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport: provocări şi oportunităţi. Materialele Congresului
Ştiinţific Internaţional ”Sport. Olimpism. Sănătate, 10-12 septembrie 2020,
Chişinău,, Republica Moldova
Calugher V., COMPETENŢA INTERCULTURALĂ - O NECESITATE
PENTRU CADRUL DIDACTIC CONTEMPORAN. Internaţional Scientific
Conference ”Youth in the Perspective of the Olympic Movement” March 19-20
2021. Universitatea Transilvania din Braşov, România.
Calugher V., Amelicichin E. THE NECESSITY OF USING RESEARCH IN
DIRECT MARKETING OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION.
Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Vol.14(63) No.1-2021. Series
IX Sciences of Human Kinetics, ISBN 2344-2026 (Print), ISSN-l 2344-2026
(CD-ROM), http:webbut.unitbv.ro Bulletin/Series 20IX/Contents-IX-1-2021 ht
ml
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9.

10.

11.

Lesco V. Factorii parteneriatului scoală - familie în educaţia fizică a elevilor de
vârstă şcolară mică. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional “ Sport.
Olimpism. Sănătate”, ediţia a V-a din 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Lesco V. Formarea profesorilor pentru dezvoltarea relaţiilor şcoală - familie în
procesul educaţiei fizice. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
’’Formarea continua a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic
modern”, 3 decembrie 2020, ediţia 1-a, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978
9975-68-417-0. p. 36-44.
Lesco V. Involvement o f the family in the physical education o f young
schoolchildren - factor that ensures the success o f the school-family partnership.
International Scientific Conference: Youth in the perspective of the Olympic
movement. 19-20 March 2021, Braşov, România. online
Lesco V. Profesorul - manager al comunicării în educaţia fizică a elevilor de
vârstă şcolară mica. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a studenţilor
’ Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, 22 aprilie 2021, Chişinău,
USEFS.
Putin N. Valorile eticii sportive: Aspectele deontologiei pedagogice şi de
antrenament În: Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism.
Sănătate”, Ediţia V-a 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Gheţiu A. Articolul Proiectul COMPASS (ERASMUS+): oportunităţi pentru
dezvoltarea programelor de formare profesională continuă. În : SPORT.
OLIMPISM. SANATATE. Materialele Congresului Ştiinţific Internaţional. Ediţia
a V-a, 10-12 septembrie 2020, Chişinău.
5

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

s

5

Nicolaiciuc N. Influenţa conceptului de filosofie la formarea personalităţii
studentului din cadrul USEFS, aprilie 2021.
Nicolaiciuc N. Aspecte teoretice privind comunicarea la elevii cu deficienţe de
auz. mai 2021.
Nicolaiciuc N. Note de curs la disciplina Civilizaţia Europeană/Destinul european
al R.M.
Samoteeva R. 1 Impactul sportului în socializarea studenţilor sportivi. în
materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale UTM Chişinău 2021
Lescu A. Moralitatea şi pedeapsa în Basarabia - prima jumătate secolului al XIXlea.

20.

Lescu A. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participarea internaţională:
„Performanţa în educaţie - factor-cheie în asigurarea securităţii umane”,
desfăşurată de către Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul
Republicii Moldova, în colaborare cu Colegiul „Alexei Mateevici” şi Centrul de
Geografie Istorică Militară din Republica Moldova

21.

Lescu A. Monografia publicată Legislaţia punitivă şi sistemul penitenciar în
Basarabia (1812-1864).
Lescu A. Evoluţia legislaţiei punitive în Basarabia sub ocupaţia imperială rusă.
Lescu A. Organizarea sistemului penitenciar sub ocupaţia imperială rusă.
Lescu A. Reprimarea mişcării revoluţionare în Basarabia în anii 1905-1907.
Lescu A. Lupta ţarismului contra ideilor revoluţionare la începutul secolului al
XX-lea.
C arp L. Rolul culturii fizice în istoria civilizaţiei umane.
Poburnîi Policarp. Aspecte psihologice ale antrenamentului sportiv.
C arabet N. Educaţia fizică a copiilor de vârsta preşcolară pentru integrarea
socială.
Usaci D.Calitatea învăţământului universitar

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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30.

Petrov E. Calitatea învăţământului universitar

10.4. Manifestări ştiinţifice organizate de catedră (la nivel naţional)
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Numele, prenumele

Masă rotundă, alte activităţi: tema, locul, data,
anul desfăşurării

Goncearuc S. - organizator,
moderator, comunicare
Goncearuc Sv. - comunicare
Participanţi: Nicolaiciuc N.,
Leşcu A., Leşco V., Calugher
V., Putin N., Poburnâi P.,

Organizarea şi desfăşurarea masei rotunde: Formarea
profesională a studenţilor pentru educaţia incluzivă (23 martie
2021)
(organizarea acţiunilor cu participarea cadrelor didactice,
studenţilor USEFS, UPS „Creangă”,
discuţii/dezbateri, schimb de bune practici
organizarea acţiunilor cu participarea cadrelor didactice,
studenţilor USEFS;
- discuţii/dezbateri, schimb de bune practici;
- publicarea articolului ştiinţific)

Calugher V. - organizator, Organizarea şi desfăşurarea masei rotunde: Aspecte durabile ale
parteneriateloreducaţionale (decembrie 2020)
moderator
(organizarea acţiunilor cu participarea cadrelor didactice,
Ghţiu A.
antrenorilor sportivi, studenţilor USEFS;
Participanţi: Membrii catedrei, - discuţii/dezbateri, schimb de bune practici;
Departamentul Studii DFPC, - publicarea articolului ştiinţific)
Consiliul Calităţii
Organizarea şi desfăşurarea masei rotunde: Rolul culturii fizice
Leşcu A., dr.lector univ.
pentru Civilizaţia Europeană (ianuarie 2021)
Leşco V. asistent univ.
Nicolaiciuc N., asistent univ.
Membrii catedrei
(invitaţia-program, Certificat pentru participare, Temele comunicărilor şi Lista
participanţilor la Masa rotundă se anexează)

10.4. Participări la manifestări ştiinţifice (la nivel naţional şi internaţional)
Nr.
crt.

1.

Numele,
prenumele
Goncearuc S.

2.

Vizitei N.

3.

Calugher V.

Conferinţe: tema; locul, data, anul desfăşurării
Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”,
Ediţia V-a 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Formarea continuă a
specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern” 3
decembrie 2020, ediţia 1-a, Chişinău, Republica Moldova,
Chişinău, USEFS.
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a studenţilor ”Probleme
actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, 22 aprilie 2021,
Chişinău, USEFS.

Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”,
Ediţia V-a 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
International Scientific Conference ”Youth in the Perspective of
the Olympic Movement”. March 19-20, 2021, Universitatea
Transilvania din Braşov, România.
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4.

Gheţiu A.

Congresului Ştiinţific Internaţional „Sport. Olimpism. Sănătate”,
Ediţia V-a 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Conferinţa Internaţională Eurasiatică privind evaluarea calităţii
învăţământului, ediţia a IX-a, 13-14.11.2020 - Diplomă de
participare.

6.

Leşco V.

Congresul Ştiinţific Internaţional “ Sport. Olimpism. Sănătate”,
ediţia a V-a din 10-12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ’’Formarea continua a
specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern”, 3
decembrie 2020, ediţia 1-a, Chişinău, Republica Moldova.
International Scientific Conference: Youth in the perspective of
the Olympic movement. 19-20 March 2021, Braşov, România.
online
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a studenţilor ’’Probleme
actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice”, 22 aprilie 2021,
Chişinău, USEFS.

7.

Putin N.

Nr.
crt.

Numele,
prenumele
Calugher V.

1.

Congresul ştiinţific internaţional: Sport. Olimpism. Sănătate. 10
12 septembrie 2020, Chişinău, USEFS
Simpozioane: tema; locul, data, anul desfăşurării
The evidence of the graduates profesional insertion - a
performance indicator of the educaţional process quality. Bulletin
of the Transilvania University of Braşov. Series IX: Sciences of
Human Kinetics • Vol. 13(62) No. 1 - 2020.
https://doi.org/10.31926/but.shk.2020.13.62.1.numărul de ordine
al articolului
COMPETENŢA INTERCULTURALĂ - O NECESITATE
PENTRU CADRUL DIDACTIC CONTEMPORAN
International Scientific Conference “Youth in the Perspective of
the Olympic Movement” March19-20, 2021, Universitatea
Transilvania din Braşov, Romania
THE NECESSITY OF USING RESEARCH IN DIRECT
M ARKETING
OF
THE
HIGHER
EDUCATION
INSTITUTION
BULLETIN
OF
THE
TRANSILVANIA
UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 14(63) No. 1 - 2021
SERIES IX - Sciences of Human Kinetics, ISSN 2344
2026 (Print), ISSN-L 2344-2026 (Online), ISSN 2344-2034 (CDROM)
http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IX/Contents IX 1 2021.html

Nr.
crt.

1.

Numele,
prenumele
Calugher V.

M asă rotundă, alte activităţi: tema, locul, data, anul
desfăşurării
Seminar Online Joint and double degree programess: Strategy,
management, implementation, din 03 noiembrie 2020, organizat
de Oficiul Naţional Erasmus=Moldova şi Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al RM
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Participarea în grupul de lucru la elaborarea Strategiei privind
form area profesională continuă a Universităţii de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport pentru perioada 2020-2025 (10-25
august 2020).
- Participarea la şedinţa Consorţiului în cadrul proiectului 597889EPP-1-2018-1 -MD-EPPKA-2-CBHE-SP TOWAS EUROPEAN
UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN
MOLDOVA, Acronym: Compass, finanţat de către Uniunea
Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acţiunea cheie
2 - Consolidarea Capacităţilor în Domeniul Învăţământului
Superior ( 16 septembrie 2020).
Participoarea la sesiunea de formare în cadrul Proiectului
COMPETENŢE DIGITALE APLICATE ÎN METODE
INOVATIVE PREDARE-ÎNVĂŢARE (8ore), din 07.11.2020.

2.

Gheţiu A.

Participare la programul de formare cu tema ”Motode Inovative
de predare, inclusiv învăţarea bazată pe sarcini de lucru, din
cadrul proiectului Enhancement of capacities at vet provision
level for cooperation with private
sector/EuropeAid/160193?DD/ACT/Multi (certificat de
participare,) 23-25 februarie 2021, Organizatori: MECC;
partenerii externi în cadrul proiectului Twinning al Uniunii
Europene.
Participarea la 2and Country Workshop în cadrul proiectului
597889-EPP-1-2018-1MD-EPPKA2-CBHE-SP Towards
European University Lifelong Learning Model in Moldova.
Acronym: COMPASS, finanţat de către Uniunea Europeană prin
intermediul Programului Erasmus =, acţiunea cheie 2 Consolodarea Capacităţilor în Domeniul Învăţământului Superior
(24-26 martier 2021).
Participări la formări:
”The 2and Country Workshop”, organized withinthe ERASMUS+
project, COMPASS, 24-26.03.2021 (on-line). Prezentare:
Impactul implementării Proiectului COMPASS asupra dezvoltării
procesului de formare profesională continuă în cadrul USEFS.
Sesiunea de formare din cadrul proiectului ’’Competenţe de
participare la ”TAIEX Workshop on software and methodologies
for exams and evalutions in field of education”, 28.10.2020. Certificat de participare nr.229. Prezentare: ’ Metodele interactive
utilizate în cadrul cursurilor de formare continuă”.

3.

Leşco V.

Participarea în grupul de lucru la elaborarea Strategiei privind
form area profesională continuă a Universităţii de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport pentru perioada 2020-2025 (10-25
august 2020).

4.

Putin N.

Participarea în grupul de lucru la elaborarea Strategiei privind
form area profesională continuă a Universităţii de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport pentru perioada 2020-2025 (10-25
august 2020).
Participoarea la sesiunea de formare în cadrul Proiectului
COMPETENŢE DIGITALE APLICATE ÎN METODE
15

INOVATIVE PREDARE-INVAŢARE (8ore), din 07.11.2020.
Participare la instruirea (online) cu tematica ’’Sporirea calităţii şi
eficienţei învăţăm ântului profesional tehnic în Republica
Moldova”, din 14 mai 2021, organizat de Oficiul Naţional
Erasmus = Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
al RM.

10.5. Tematica de cercetare ştiinţifică a Catedrei - „Fundamente psihopedagogice şi
socioumanistice ale educaţiei fizice şi sportului”.
10.6. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării - Participări la manifestări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicaţii ştiinţifice a cadrelor didactice a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor.
10.7.

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

Au fost analizate, elaborate şi susţinute în cadrul Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice, anul de studii 2020 - 2021 următoarele teze de licenţă şi de masterat, la fel teza
de licenţă Galaţi:
Teze de Licenţă:
Facultatea Pedagogie
1. M ărcuţa Ianoş ” Strategii de pregătire psihică a adolescenţilor în procesul
educaţiei fizice şi activităţilor sportive” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3,
gr.307). Conducător ştiinţific: Razmireţ Victoria, dr.,lector univ.
2. Mitcov Victor „Психопедагогические особенности деятельности учителя
физического воспитания» (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307).
Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
3. Babaian Eugen ”Deminuarea comportamentelor agresive la elevi în procesul
educaţiei fizice şi sportului” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307).
Conducător ştiinţific: Razmireţ Victoria, dr.,lector univ. Consultant ştiinţific:
Busuioc Sergiu, dr.prof.univ.
4. Morozan Vitalie ’’Promovarea culturii jocului în procesul educaţiei fizice
extraşcolare a elevilor cu CES de vârstă şcolară mică” (Facultatea Pedagogie, zi,
EF an.3, gr.307). Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.,
Consultant ştiinţific: Busuioc Sergiu, dr.prof.univ.
5. Meşina Radu ’’Sporirea imaginii de sine la adolescenţi prin mijloacele educaţiei
fizice şi sportului” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307). Conducător
ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.conf.univ.
6. Comendant Vitalie ’’Formarea profesorilor pentru dezvoltarea relaţiilor şcoalăfamilie în procesul educaţiei fizice” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307).
Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
7. Ceban Vasilii ’’Competenţe psihopedagogice ale profesorului de educaţie fizică”
(Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307). Conducător ştiinţific: Usaci Doina,
dr.,conf.univ.
8. O laru Cristian ’’Strategii de reglare emoţională a adolescenţilor în procesul
educaţiei fizice” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307). Conducător ştiinţific:
Razmireţ Victoria, dr.,lector univ. Consultant ştiinţific: Busuioc Sergiu,
dr.prof.univ.
>

i

>
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9. Furdui Rodica ’’Contribuţia activităţilor extracurriculare de educaţie fizică
asupra socializării elevilor claselor gimnaziale” (anul IV, gr.1, specialitatea EF).
Conducător ştiinţific: Calugher Viorica, dr.conf.univ.
10. Donos A drian ” Personalitatea profesorului modern: profesionalizarea carierei
didactice” (anul IV, gr.1, specialitatea EF). Conducător ştiinţific: Calugher
Viorica, dr.conf.univ.
11. Danila M aria ” Rolul activităţilor extraşcolare cu elemente de gimnastică în
formarea personalităţii elevilor din treapta gimnazială” (anul V, gr.1,
specialitataea EF/P). Conducător ştiinţific: Calugher Viorica, dr.conf.univ.
12. Procopenco Andrei ’’Stagiile de practică în contextul corespunderii pieţii
muncii: conţinut, strategii de evaluare şi standarde calitate” (anul V, gr.1
specialitatea EF/P). Conducător ştiinţific: Calugher Viorica, dr.conf.univ.
13. Lapuşnean Vladimir ”Aspecte istorico-teoretice ale componentei etice şi morale
în lupta taekwon-do” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307). Conducător
ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
14. Noviţchi A drian ”Căile de dezvoltare şi determinarea conţinutului a rezistenţei la
copiii din clasele primare” (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307).
Conducător ştiinţific: Poburnîi Pavel, dr.prof. univ.
15. Petraş Danu ’’Fenomenul rasismului şi violenţei în cadrul competiţiilor sportive.
Avantajele socializării în sport”. (Facultatea Pedagogie, zi, EF an.3, gr.307).
Conducător ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
16. Onel Tatiana ” Interacţiunea elementelor de protecţie a muncii şi a formelor de
prevenire a traumatismelor în educaţia fizică şi sport” (Facultatea Pedagogie,
F/R.). Conducător ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
17. Rusu Alina ’’Particularităţi psihopedagogice privind dezvoltarea calităţilor
motrice la elevii ciclului gimnazial prin intermediul jocurilor de mişcare”
(Facultatea Pedagogie, F/R.) Conducător ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
18. Rusanovschi Tudor ’’Socializarea elevilor prin mijloacele educaţiei fizice şi
sportului” (Facultatea Pedagogie, F/R.). Conducător ştiinţific: Goncearuc
Svetlana, dr.prof.univ.
19. Siminiţchii Zinaida ’ Activitatea psihopedagogică a profesorului de educaţiei
fizică din perspectiva managerială” (Facultatea Pedagogie, F/R.). Conducător
ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
20. Guţu Cristina ’ Strategii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la elevi în
cadrul educaţiei fizice şi activităţilor sportive; (Facultatea Pedagogie, F/R.).
Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
21. Rusu Andrei ”Rolul disciplinelor psihodiagnostice în formarea profesională a
studenţilor din domeniul educaţiei” (Facultatea Pedagogie, F/R.). Conducător
ştiinţific Razmireţ Victoria, dr.,lector univ.
22. Rusu Vadim ’ Manifestarea particularităţilor psihocomportamentale la elevii
preadolescenţi în procesul activităţilor sportive” (Facultatea Pedagogie, F/R.).
Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
23. Televca Gheorghe ’ Impactul particularităţilor temperamentale ale studenţilor
sportivi asupra stilurilor de învăţare” (Facultatea Pedagogie, F/R.). Conducător
ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.,conf.univ.
24. Captorenco Carolina ’ Socializarea elevilor cu cerinţe educaţionale specialiale în
procesul educaţiei fizice” (Facultatea Pedagogie, F/R.). Conducător ştiinţific:
Petrov Elena, dr.conf.univ.
25. Bordeinîi Tatiana ’ Corectarea tulburărilor de psihomotricitate la elevi prin
mijloacele educaţiei fizice în cadrul învăţământului incluziv” (Facultatea
Pedagogie, F/R.). Conducător ştiinţific: Razmireţ Victoria, dr.,lector univ.
i
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26. Verdeş Diana ’’Formarea motivaţiei pentru practicarea sportului la elevii din
treapta gimnazială în procesul educaţiei fizice” (Facultatea Pedagogie, F/R.).
Conducător ştiinţific: Usaci Doina, dr.conf.univ.
27. Chiriţa Vladislav ’ Formarea competenţelor profesionale de soluţionare a
conflictelor adolescentine în procesul de educaţie fizică şi sport” (Facultatea
Pedagogie, F/R.). Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.conf.univ.
Facultatea Sport
28. Soltan Alexandru ’ Strategii psihopedagogice de pregătire psihică a luptătorilor”
(Facultatea Sport), Consultant ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.,
Consultant ştiinţific: Busuioc Sergiu, dr.prof.univ.
29. Efremov Anatol ’ Identificarea caracteristicilor comportamentale ale liderilor în
raport cu eficienţa grupului sportiv” (Facultatea Sport), Conducător ştiinţific:
Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
30. Urvanţev Ivan ’ Trăsături ale profilului psihologic al personalităţii în activitatea
sportivă” (Facultatea Sport), Conducător ştiinţific: Razmireţ Victoria, dr.,lector
univ.
31. Burlaca Ivan ’’Формирование навыков адаптации к стрессу у спортсменов”
(Facultatea Sport), Conducător ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.,conf.univ.
32. Daniliuc Vitalii ’’Manifestarea agresivităţii la elevii sportivi în procesul
comunicativ” (Facultatea Sport), Consultant ştiinţific: Goncearuc Svetlana,
dr.prof.univ.
33. Gorodenco Ion ”Apricarea psihodiagnosticului în procesul de pregătire sportivă”
(Facultatea Sport), Conducător ştiinţific: Razmireţ Victoria, dr.,lector univ.
Teze de m aster
1. Tverdohlebenco Anna ’’Исследование мотивации занятия спортом у
студентов”. Conducător ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.conf.univ.
2. Pavliuc Daniil ”Психологопедагогическое сопровождение учащихся
младших классов в процессе физического воспитания”. Conducător
ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
3. Croitoru Iulian ’’Asistenţa psihopedagogică a sportivilir în stări de anxietate
precompetiţională” Conducător ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.conf.univ.
4. Gâlca Igor ’ Strategii de pregătire psihică a adolescenţilor în procesul
antrenamentului sportive”. Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana,
dr.,prof.univ.
5. Chirciu Vladislav ’ Индивидуально-психологические особенности
спортсменов в условиях стресса”. Conducător ştiinţific: Samoteeva Raisa,
dr.,conf.univ.
6. Pascalov Gheorghii ’ Формирование мотивации к занятиям физического
воспитания у студентов педагогического профиля». Conducător ştiinţific:
Usaci Doina, dr., conf.univ., Consultant ştiinţific: Busuioc Sergiu, dr.prof.univ.
7. Sandul Victor «Значимость физического воспитания и спорта в
формировании морально-волевых качеств у учащихся». Conducător
ştiinţific: Petrov Elena, dr.,conf.univ., Consultant ştiinţific: Busuioc Sergiu,
dr.prof.univ.
8. Voloşenco L aura ’ Formarea comportamentului prosocial la elevi prin
mijloacele educaţiei fizice şi sportului”. Conducător ştiinţific: Usaci Doina,
dr.,conf.univ.
9. Ursu Sergiu ’ Strategii psihopedagogice de pregătire psihică a luptătorilor”.
Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
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10. Căpăţină Alina ’’Исследование особенностей профессионально
личностных качеств учителя физического воспитания” . Conducător
ştiinţific: Samoteeva Raisa, dr.,conf.univ.
11. Godea Daniel ’ Particularităţile psihologice ale învăţării motrice”. Conducător
ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
12. Bunescu Aliona ’ Trăsături ale profilului psihologic al personalităţii în
activitatea sportivă”. Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.prof.univ.
13. Tcaciuc Valeria ’ Manifestarea particularităţilor de personalitate a sportivelor
adolescente în cadrul soluţionării conflictelor interpersonale”. Conducător
ştiinţific: Petrov Elena, dr.,conf.univ.
14. Gafin Svetlana ’’Importanţa competenţelor de lider pentru cadrul didactic de
educaţie fizică şi sport”. Specialitatea PEFS. Conducător ştiinţific: Calugher
Viorica, dr.conf.univ.
15. Beico Ion ”Repere pedagogice privind conţinutul metodologiilor active de
predare-învăţare-evaluare în educaţia fizică şi sport” Conducător ştiinţific:
Leşcu Artur, dr.lector univ.
16. M orărescu Andrei ’’Abordări psihopedagogice de formare a competenţelor
cognitive la elevii ciclului liceal în instituţiile cu profil sportiv”. Conducător
ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
17. Cojocaru Ion ’’Importanţa profilului psihologic şi profesional
al
antrenamentului de sport în eficienţa procesului educaţional” (specialitatea
PEFS). Conducător ştiinţific: Calugher Viorica, dr.conf.univ.
18. Negrescu Olga ’’Abordări psiho-pedagogice în recuperarea motricităţii la elevii
cu cerinţe educaţionale speciale (CES) prin intermediul exerciţiilor de
gimnastică” . Conducător ştiinţific: Leşcu Artur, dr.lector univ.
19. Rusnac Iurie ’’Formarea motivaţiei pentru practicarea sportului la elevii din
treapta gimnazială în cadrul disciplinei educaţia fizică”. Conducător ştiinţific:
Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
20. Moga Carolina
’ Impactul
anxietăţii
asupra eficienţei
activităţii
precompetiţionale a gimnaştilor la etapa pregătirii specializate”. Conducător
ştiinţific: Goncearuc Svetlana, dr.,prof.univ.
21. Ternovski Alexandr ’Pregătirea psihologică a adolescenţilor sportivi în
procesul de antrenament”. Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana,
dr.,prof.univ.
>
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Teza de Licenţă (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi)
1.

Tabunscic M arinela (Educaţia Fizică şi Sportivă) „Formarea comportamentului

prosocial în procesul educaţiei fizice incluzive”. Conducător ştiinţific: Goncearuc Svetlana,
doctor în pedagogie, profesor universitar.

Goncearuc Svetlana - Membru al Comisiei de susţinere la examenele de licenţă şi
masterat 2020-2021.
Razmireţ Victoria - Membru al Comisiei de susţinere la examenele de licenţă şi
masterat 2020-2021.

Şef catedră

Goncearuc S., doctor, profesor universitar
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