Proiect
HOTĂRÎREA
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
„Cu privire la activitatea ştiinţifică a corpului profesoral-didactic,
a masteranzilor şi a doctoranzilor USEFS în anul 2014"
din 27 noiembrie 2014
Examinând raportul dlui Mihai Bîrgău, dr. hab. prof. univ., prorector pentru activitatea
ştiinţifică şi sportivă, „Cu privire la activitatea ştiinţifică a corpului profesoral-didactic, a
masteranzilor şi a doctoranzilor USEFS în anul 2014” şi informaţia prezentată de Comisia de
evaluare constituită din 4 persoane (S. Goncearuc, dr. conf. univ.; B. Rîșneac, dr. prof.univ.; G.
Iliin, dr. prof.univ.; E. Amelicichin, doctorandă), precum și luările de cuvînt, Senatul
Universităţii a constatat următoarea stare de lucruri.
În activitatea de cercetare ştiinţifică realizată pe parcursul anului 2014 au fost antrenaţi 229
profesori: 160 titulari, 69 cumularzi, dintre care 10 deţin gradul ştiinţific de doctor habilitat și 53
- de doctor în științe. Numărul profesorilor cu grad științific și științifico-didactic constituie
39,4% din totalul corpului profesoral - didactic al universității.
Au fost elaborate şi publicate 2 manuale, 6 monografii, 13 note de curs, 19 lucrări
metodico-ştiinţifice şi programe, 2 enciclopedii, 275 de articole în materialele conferinţelor
ştiinţifice şi în reviste de specialitate, în total 317 publicaţii. În aceeași perioadă au fost editate 4
numere ale revistei „Ştiinţa Culturii Fizice" și 3 numere ale revistei ştiinţifico-metodice ,,Teoria
şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală”.
În cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil au fost examinate și recomandate spre susţinere 7
teze de doctorat.
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a confirmat gradul ştiinţific de doctor în
pedagogie la 15 persoane. A obţinut titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar 1
persoană, iar titlul de profesor universita - 4.
La susținerea publică a tezelor de doctorat în cadrul CȘS, ca referenţi oficiali și membri ai
consiliilor au activat doctori habilitaţi,

profesori universitari din ţară şi de peste hotare

(România, Ucraina).
Activitatea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor a fost ghidată de profesorii universităţii
şi prezentată în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a studenţilor şi masteranzilor
„Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", la care au participat la prima etapă, în
cadrul catedrelor, aproximativ 240 de studenţi, iar la etapa finală – peste 60 de studenţi şi
masteranzi, ale căror referate au fost publicate.
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În noiembrie 2014 și-a desfășurat lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a
Profesorilor cu genericul: ,,Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățămînt în
domeniul culturii fizice”, la care au participat mai mult de 60 de profesori și doctoranzi din ţară
şi de peste hotarele ei (România, Rusia, Ucraina, Belarus și Lituania). De asemenea, catedrele
universității au organizat și desfășurat 14 foruri științifice, dintre care 4 conferințe cu participare
națională și 10 seminare științifico-metodice.
În cadrul Universităţii activează Centrul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Educaţiei
Fizice şi Sportului, ce dirijează şi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în conformitate cu
direcţiile strategice de cercetare, în care este implicat întregul corp didactic al USEFS.
Activitatea colaboratorilor universităţii în cadrul proiectelor „Strategii de implementare a
metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii al sportivilor de performanţă din
loturile naţionale ale Republicii Moldova” (coordonator de proiect - dr. hab., prof. univ.
Veaceslav Manolachi) și „Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă
sănătos, prin profilaxia şi recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă
şcolară prin metode fizice” (coordonator de proiect - dr. Aurica Zavalişca).
Calitatea studiilor la doctorat, al căror scop este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare
ştiinţifică, s-a îmbunătăţit, dar, după părerea membrilor comisiei, mai există rezerve
nevalorificate sub acest aspect.
În baza admiterii la doctorat pentru an. univ. 2014-2015, au fost înmatriculate 29 persoane
(14 - din Republica Moldova, 14 - din România, 1 – din Sudan). Au îndeplinit integral programul
de activitate şi și-au terminat studiile, la 1 noiembrie 2014, 8 doctoranzi.
Au obţinut dreptul de îndrumare ştiinţifică la profilul 533.04 – Educaţie fizică, sport,
kinetoterapie şi recreaţie 2 persoane.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, desfăşurată la catedrele de specialitate, ca și în anii
precedenți, este efectuată, mai cu seamă, de către cercetătorii ştiinţifici care activează în cadrul
proiectelor, de către doctoranzi, dar ceilalți membri ai catedrelor, cadre ştiinţifico-didactice şi
conducători ştiinţifici ai tezelor de doctorat, masterat şi de licenţă, urmează să se implice, pe
viitor, și mai activ.
Odată cu deschiderea Școlii doctorale în USEFS, se impune imperios o revizuire
fundamentală a planurilor de activitate ştiinţifică ale catedrelor și ale laboratoarelor ştiinţifice ale
universităţii.
Lasă de dorit, la ora actuală, implementarea rezultatelor ştiinţifice obţinute în urma
investigaţiilor realizate de colaboratorii proiectelor, de doctoranzii care-și susţin tezele în cadrul
Consiliului Ştiinţific Specializat şi de alţi membri ai catedrelor universităţii, precum și calitatea

2

tezelor realizate la catedre şi în laboratoarele ştiinţifice ale universităţii, a altor materiale
științifice, atît din punctul de vedere al structurii, cît și din cel al conținutului acestora.
Ţinînd cont de cele menţionate în raport şi de informaţia prezentată de comisia de
evaluare, Senatul universităţii H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A aprecia activitatea de cercetare ştiinţifică a corpului profesoral-didactic, a doctoranzilor
USEFS în anul 2014 cu calificativul ______________________ .
2. A mări numărul de publicații ale cercetătorilor științifici ai USEFS în revistele indexate
în baze de date internaționale: Scopus, Copernicus ș.a. și a obține Indexul de Citare
(Responsabili: Centrul de Cercetări Științifice, șefii catedrelor. Termen de îndeplinire –
pe parcursul anului 2015).
3. A crea, în cadrul USEFS, Școala doctorală

(Responsabil: M. Bîrgău. Termen de

îndeplinire – septembrie 2015).
4. A spori calitatea referatelor științifice ale doctoranzilor, a tezelor de doctorat, precum și a
lucrărilor prezentate la conferințele științifice în ceea ce privește actualitatea tematicii,
corectitudinea interpretării datelor obținute, argumentarea științifică a rezultatelor
cercetării (Responsabili: conducătorii de doctorat, șefii catedrelor. Termen de îndeplinire
– pe parcursul anului).
5. A extinde relații de colaborare, în domeniul științei, dintre USEFS și instituțiile de
învățămînt superior din Republica Moldova și de peste hotarele ei (Responsabil: Centrul
de Cercetări Științifice, șefii catedrelor. Termen de îndeplinire – pe parcursul anului);
6. A coopta tinerii cercetători științifici ai USEFS în elaborarea unor noi proiecte de
cercetare științifică (Responsabili: Centrul de Cercetări Științifice, șefii catedrelor.
Termen de îndeplinire – pe parcursul anului);
7. A desfăşura următoarele foruri ştiinţifice internaţionale:
- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenţilor şi Masteranzilor „Probleme actuale ale teoriei
şi practicii culturii fizice" în luna aprilie 2015 (Responsabili: Centrul de Cercetări Științifice,
şefii catedrelor).
- Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ,,Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de
învăţămînt în domeniul culturii fizice” în luna noiembrie 2015 (Responsabili: Centrul de
Cercetări Științifice, şefii catedrelor).
Responsabil de executarea prezentei hotărîri este desemnat dl M. Bîrgău, prorector pentru
activitatea ştiinţifică şi sportivă.

V.Manolachi,
Preşedintele Senatului USEFS,
dr.hab., prof.univ.
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V.Brega,
Secretar al Senatului USEFS,
dr., conf.univ.
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