Raport
cu privire la asigurarea standardelor
de calitate în elaborarea tezelor de licenţă şi de
master a studenţilor Facultăţii Pedagogie
Asigurarea standardelor de calitate în elaborarea tezelor de licenţă şi de master
a studenţilor Facultatea Pedagogie se efectuează în conformitate cu Regulamentul
cu privire la elaborarea şi susţinerea tezelor de licenţă de către studenţii absolvenţi
aprobat de către Senatul USEFS din anul 2014.
Decanatul a organizat şi a monitorizat procesul de îndeplinire a prevederilor
prezentului regulament de către catedrele pendinte. Catedrele la rîndul lor au
desfăşurat şedinţele de catedră unde au fost aprobate temele şi conducătorii tezelor
de licenţă / master pentru absolvenţii anului de studii 2015-2016: catedra Nataţie
şi Turism – la şedinţa catedrei din 23 octombrie 2014; catedra TMCF – la şedinţa
catedrei din 27 octombrie 2014; catedra Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice - la şedinţa catedrei din 05 ianuarie 2015.
Respectiv conform regulamentului Decanatul Pedagogie a întărit tematica şi
conducătorii tezelor de licenţă şi master în cadrul consiliului facultăţii din data de
19.02.2015. Conform procesului verbal nr.7 din 19.02.2015 a şedinţei consiliului
facultăţii au fost întărite 45 de teme pentru studenţii specializaţi la educaţie fizică /
psihopedagogie şi respectiv conducătorii ştiinţifici; pentru studenţii specializaţi în
cultura fizică recreativă (fitness/turism) au fost întărite 51 de teme şi conducători
ştiinţifici.
Conform Rapoartelor cu privire la etapa elaborării tezelor de licenţă/master
prezentate de către catedrele pendinte la data de 04 martie 2016 toate tezele de
licenţă /master se află în curs de prezentare redacţională a rezultatelor cercetărilor
tematico - empirice pentru susţinerea preventivă în cadrul catedrelor după cum
urmează: catedra TMCF şi catedra Nataţie şi Turism în luna aprilie; catedra Ştiinţe
Psihopedagogice şi Socioumanistice în luna martie 2016.

Pentru optimizarea procesului de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă
Comisia pentru Asigurare a Calităţii a considerat oportun de a analiza elaborarea,
prezentarea şi susţinerea tezelor de licenţă din anul 2014-2015 precum şi rapoartele
Comisiei examenelor de Licenţă şi de a determina acele elemente componente ce
fac abateri de la prezentul regulament. Ca rezultat au fost evidenţiate următoarele:
un dezechilibru între numere de ore alocat fiecărui conducător ştiinţific (profesor al
catedrei) şi numărul total de studenţi ai facultăţii; procentajul modest al lucrărilor
ce conţin experimentul de cercetare; lipsa în multe lucrări a recomandărilor pentru
aplicare în practică a rezultatelor cercetării; foarte puţine teze au fost prezentate în
cadrul conferinţelor ştiinţifice studenţeşti; încălcarea termenilor de prezentare a
informaţiei cu privire la stabilirea tematicei şi conducătorilor ştiinţifici a lucrărilor
de licenţă / master; numărul aglomerat de lucrări susţinute în cadrul unei singure
şedinţe a catedrei; nu toate lucrările au fost prezentate power-point; conducătorii
ştiinţifici nu au pregătit în deplină măsură studenţii pentru susţinerea tezelor de
licenţă în cadrul comisiei de licenţă.
Ţinînd cont de neconformităţile de anul precedent Comisia pentru Asigurarea
Calităţii Facultăţii Pedagogie a întreprins următoarele acţiuni pentru monitorizarea
efectivă şi îmbunătăţirea calităţii acestui proces:
Catedrele au fost obligate pînă la data de 23 ianuarie 2015 să prezinte extrase
din procesele verbale ale şedinţelor catedrelor privitor la întărirea temelor şi
stabilirea conducătorilor lucrărilor; procentajul lucrărilor ce conţin experiment a
fost mărit cu 24 % la sută; conţinutul succint al lucrărilor vor fi prezentate în
power-point ceea ce va permite o reflectare mai evidentă a valorii tezei susţinerile
preventive în cadrul catedrelor se vor desfăşura în trei şedinţe pentru a putea
analiza mai amănunţit neconformităţile acestora şi înlătura; respectarea
regulamentului vizavi de numărul de surse şi calitatea lor ştiinţifică, precum şi
efectuarea trimiterilor tematice în baza cărora trebuie sa se elaboreze teza de
licenţă ş.a.
Analizînd regulamentul cu privire la elaborare şi susţinerea examenului de
licenţă comisia metodică de comun acord cu Comisia de Asigurarea a Calităţii, în
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scopul îmbunătăţirii calităţii empirico - ştiinţifice a tezelor de licenţă să se
desfăşoare lecţii publice de prezentare a conţinutului teoretico-experimental
definitivat de către studenţi în termenii stabiliţi de şedinţa susţinerii preventive în
cadrul catedrei, 10 zile.
Studenţii ce deja sunt angajaţi în cîmpul muncii, sportivii de performanţă care
îşi fac studiile în baza graficului individual să prezinte sistematic toate etapele de
elaborare a propriei investigaţiei ştiinţifice conducătorului ştiinţific conform
orarului prestabilit.
Pentru de a spori obiectivitatea evaluării tezelor de licenţă propunem ca tezele
sa fie prezentate membrilor comisiilor de licenţă cu 10 zile înainte de data
susţinerii pentru familiarizarea cu ele.
În scopul evidenţierii faptului cum au fost îndeplinite prevederile înaintate de
membrii Consiliului Facultăţii, Comisia de Asigurare a Calităţii din cadrul acestuia
a considerat necesar delegarea şi prezenţa a unui membru la susţinerea preventivă a
tezelor de licenţă / master în cadrul catedrelor.
Tabelul 1. Repartizarea Conducătorilor ştiinţifici pentru elaborarea tematicii tezelor de
licenţă a studenţilor şi masteranzilor Facultăţii Pedagogie absolvenţi al anul de studii 2015
– 2016
Numărul de lucrări
Nr.
Catedrele pendinte Facultăţii
d/o
Ciclul I
Masterat
1.
T.M.C.F
30
14

Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice
Nataţie şi Turism (Fitness)
Nataţie şi Turism (Turism)
Alte catedre

2.
3.
4.
5.
Total:

13
33
18
3

10
15
13
23

97

75

Teza de licenţă trebuie sa fie perfectată în conformitate cu cerinţele
standardelor existente şi cu cerinţele specifice ale universităţii.

Decanul Facultăţii Pedagogie

S. Busuioc
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