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Informatie
cu privire la rezultatul realizarii academice a studenfilor ciclu I II de studii la 
Universitatea de Stat de Educatie Fizica in anul universitar 2016-2017.

In conformitate cu cerinfele Codului Educapei al Republicii Moldova cu privire la 

institupile de invSjSmant superior (numar 152 din 17.07.2014g.), precum §i documente metodice 

a USEFS, asigurarea calitativS a procesului educational pentru student este sarcina principals a 

inva$mantului superior modem, in acela§i timp, pentru asigurarea calitativS a studenjilor sunt 

supuse tuturor tipurilor, formelor §i condijiilor ale sesiunilor de instruire care promoveazS un 

conjinut de cunoa§terea ridicat, definind nivelul lor inalt de profesionalism §i competent in 

viitorul activitSJilor lor de producpe.
A

In acela§i timp, calitatea cuno§tin{:elor studenfilor este definita la seminarele cursurilor de 

dialog care formeaza gradul ulterior a succesului lor in sesiunile de examene.

in acest sens, eforturile membrilor Consiliilor privind calitatea Universitapi, precum §i 

calitatea Departamentului §i al Comitetului de audit intern, a efectuat о analiza a rezultatelor 

sesiunii de examinare de iama, studenpi din anul universitar 2016-2017. Au fost controlate toate 

cele 5 facultSp §i 13 catedre ale U niversity  din toate specialitaple didactice . in acest caz, 

forma de baza a controlului a fost prezenja la examenele desfa§urate de catre Cadrele didactice 

ale catedrelor, urmata de о analiza a fi§elor de evaluare a examenelor.

Mai mult decat atat, noi am avut nevoie sa cunoa§tem nivelul estimat inferior unificat pentru 

top studenpi Universitapi, care ar defini pragul initial din totalul acestora (pe fi§a) in evaluarea 

succesului raspunsurilor lor pe cuno§tinjele dobandite. Ca rezultat al prelucrarii statistice a unui 

§ir mare de fl§e de evaluare a examenelor (1500), care corespunde metodei matematice §i 

statistice, am primit un prag initial (inferior) pentru succesul global in evaluarea raspunsurilor lor 

cu privire la cuno§tinJele dobandite §i care a fost de 7,76 puncte (media de cunoa§tere
• , A

antmetica). In continuare, am comparat acest criteriu cu datele medii estimate obpnute §i am 

determinat succesul relativ al studenplor in sesiunea de examinare.
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De exemplu, in tabelul 1 si grafic in Figura 1 sunt prezentate rezultatele evaluarii studentilor 

din toate specialitatile si pentru fiecare an de studiu la Facultatea Pedagogica (decan Busuioc 

S.L). Dupa cum se arata in tabel, cel mai mare punctaj mediu la examenul cunostintelor 

studentilor vine pentru al 2-lea an de studiu (8,84), iar cel mai mic - (8.11) pentru 1 an de studiu. 

In acelasi timp, punctajul mediu la examene a studentilor I -lui ciclu de studii la facultatea 

Pedagogica este de 8,57 puncte sau 85.70%. Ar trebui remarcat faptul ca, in comparatie cu anul 

universitar 2015-2016 la Facultatea Pedagogica nivel de evaluare a examenelor studentilor I-lui 

ciclu, a crescut cu 7,40% in anul universitar 2016-2017.
Tabelul 1. Indicatorii de calitate a performantelor studentilor ciclul I si II de studii la 

Facultatea Pedagogica din anul universitar 2016-2017.

Ciclul I

Facultatea
Nota medie evaluarea calitatii

Nota medie pe 
facultate 

(%)

Dinamica 
analizei in 

comparativ cu 
2015-2016 

(%)
Anul

I
Anul

II
Anul

III
Anul
IV X

Pedagogie 8,11 8,84 8,57 8,75 8,57 85,7% +7,4%
Ciclul II

Pedagogie Anul I Anul II X
9,00 9,22 9,11 91,1% +11,1%

Nota medie pe
facultate — — 8,84 — —

Din acelasi Tabel se vede ca cea mai mare (media) de evaluare a studentilor la nivel de 

examinare a studiilor ciclul II, Facultatea de Pedagogie vine pentru al 2-lea an de studii (9,22). In 

acelasi timp, nota medie integrala de examinare a studentilor ciclului II de studii este de 9.11 

puncte, sau 91.10%.
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■ 2015-2016 "8,3 80
■ 2016-2017 85.7 91,1

Fig. 1. Dinamica tendintelor pozitive ale progresului academic al studentilor ciclurilor I 
si II de studii la Facultatea Pedagogica din 2015-2016 pentru anul universitar 2016-2017.

De asemenea, trebuie remarcat faptul ca, in comparatie cu anul de studiu 2015-2016, 

studentii ciclului II de studii , Facultatea Pedagogica si -au imbunatatit cunostintele in anul de 

studiu 2016-2017, la 11.10%. In acelasi timp, punctajul examenului mediu total al studentilor 

ciclului I si II al Facultatii Pedagogice constituie 8,84 puncte. Mai mult decat atat, toate 

nivelurile estimate prezentate in Tabelul Facultatii Pedagogice semnificativ depaseste criteriul
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conceput de noi (7.76), si au o tendinta pozitiva la o performanta de imbunatatire situatiei a in 

anul universitar 2016-2017 (de la 7,40 pana la 11,10%).

In Tabelul 2 si Figura 2 este prezentata o evaluare sumara a studentilor de la toate 

specialitatile si pentru fiecare an de studiu al Facultatii de Sport (decan Triboi V, Iu). Dupa cum 

se arata in Tabel, cea mai mare nota medie la examen a strudentilor este la al 3 -lea an de studiu 

(8,64), iar cel mai mic - (7.94) timp de 1 an de studiu. In acelasi timp, nota mediu la examen a 

studentilor I-lui ciclu de studiu pentru facultatea de sport constituie 8,33 puncte sau 83,30%. Ar 

trebui remarcat faptul ca, in comparatie cu anul universitar 2015 -2016 la Facultatea de Sport 

nivelul de evaluare a examenelor studentilor din ciclul I, a scazut cu 8,50% in anul de studiu 

2016-2017.
Tabelul 2. Indicatori de calitate ai performantei academice a studentilor ciclului I si II 

de studii la Facultatea de Sport din anul universitar 2016-2017.

Ciclul I

Facultatea
Nota medie evaluarea calitatii

Nota medie pe 
facultate 

(%)

Dinamica 
analizei in 

comparativ cu 
2015-2016 

(%)
Anul

I
Anul

II
Anul

III
Anul
IV X

Sport 7,94 8,27 8,64 8,47 8,33 83,30% - 8,5%
Ciclul II

Sport TAS TMAM X
9,16 9,13 9,14 91,40% - 4 6%

Nota medie pe 
facultate — — 8,73 — —

Fig. 2 Dinamica tendintelor pozitive ale progresului academic al studentilor lui I si II de 
studii la Facultatea de Sport din 2015-2016 pentru anul universitar 2016-2017.

Din acelasi Tabel vedem ca cea mai mare (mediu) nivel de evaluare la examene a studentilor 

din ciclul II a facultatii de Sport sunt de la specialitatea TAS (9.16). In acelasi timp, nota medie 

integrala de examinare a studentilor ciclului II de studii este 9.14 puncte (91.40%). De 

asemenea, trebuie remarcat faptul ca, in comparatie cu anul scolar 2015 -2016, studentii din ciclul 

II a facultatii de Sport si-au redus, de asemenea, cunostintele lor in anul universitar 2016-2017 la 

4,60%. In acelasi timp, punctajul examenului mediu total al studentilor Ciclului I si II de studii a

3



Facultatii de Sport constituie 8,73 puncte. Cu toate acestea, nivelele de notare prezentate in 

Tabelul Facultatii de Sport depasesc criteriul conceput de noi (7,76), dar inca mai au o tendinta 

de scadere negativa in scaderea situatiei in anul universitar 2016-2017 (7.40-11.10%).

In Tabelul 3 si Figura 3 prezinta evaluarea generalizata a studentilor de la toate specialitatile 

si pentru fiecare an de studii la facultatea de studiu Kinetoterapiei (decan Racu C.B.). Dupa cum 

se arata in Tabel, cea mai mare nota medie la examen a studentilor revine anului 4 de studiu 

(8,66), iar cel mai mic - (7.97) pentru un 1 an de studiu. In acelasi timp, nota medie la examen a 

studentilor ciclului I de studiu la Facultatea de Kinetoterapie constituie 8,37 puncte sau 83.70%.
Tabelul 3. Indicatorii de calitate a performantelor studentilor ciclului I si II de studii la 

Facultatea de Kinetoterapiei in anul universitar 2016-2017.
Ciclul I

Facultatea
Nota medie evaluarea calitatii

Nota medie pe 
facultate 

(%)

Dinamica 
analizei in 

comparativ cu 
2015-2016 

(%)
Anul

I
Anul

II
Anul

III
Anul
IV X

Kinetoterapie 7,97 8,27 8,60 8,66 8,37 83,70% - 3,6 0%
Ciclul II

Kinetoterapie Anul I Anul II X
8,64 9,40 9,02 90,20% + 2,20%

Nota medie pe
facultate — — — —

Fig. 3. Dinamica tendintelor pozitive ale progresului academic al studentilor ciclului I si II 
de studii la Facultatea de Kinetoterapie pentru anul universitar din 2015-2016 pana in 
2016-2017.

Ar trebui remarcat faptul ca, in comparatie cu anul universitar 2015-2016 la Facultatea de 

Kinetoterapie nivelul de evaluare a examenului studentilor din ciclul I, a scazut cu 3,60% in 

anul de studiu 2016-2017. Din acelasi Tabel reiese ca cea mai mare nota medie la examen a 

strudentilor ciclului II de studiu a Facultatii de Kinetoterapie este la al 2-lea an (9,40). In acelasi 

timp, nota medie integrala de examinare a studentilor ciclului II constituie 9.02 puncte sau 

90.20%. De asemenea, trebuie remarcat faptul ca, in comparatie cu anu l de studiu 2015-2016, 

studentii cilclului II a Facultatii de Kinetoterapie totusi si-au imbunatatit cunostintele in anul 

universitar 2016-2017, la 2,20%. In acelasi timp, punctajul examenului mediu total al studentilor
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ciclurilor I si II de studii la Facultatea de Sport constituie 8,69 puncte. Nivelurile estimative 

prezentat in Tabelul facultatii de Kinetoterapie depasesc in mod semnificativ criteriile pe care 

leam dezvoltat (7,76), dar inca mai au o anumita tendinta negativa de scadere in ciclul I al 

performantelor studentilor in anul de studiu 2016-2017 (pana la 3,60%) si o usoara imbunatatire 

a studiilor studentii ciclului II de studiu (pana la 2,20%).

In Tabelul 4 si pe Figura 4 sunt prezentate evaluarile generalizate a studentilor de la toate 

specialitatilesi pentru fiecare an de studiu al Facultatii de PPS (decan Gutu A.).
Tabelul 4. Indicatorii de calitate a performantelor studentilor ciclului I si II de studii la 

Facultatea de PPS m anul de studii 2016-2017.

Ciclul I

Facultatea
Nota medie evaluarea calitatii

Nota medie pe 
facultate 

(%)

Dinamica 
analizei in 

comparativ cu 
2015-2016 

(%)
Anul

I
Anul

II
Anul

III
Anul
IV X

PPS 8,59 8,62 8,64 — 8,62 86,20% + 2,10%
Ciclul II

PPS Anul I Anul II X
8,98 9,19 9,08 90,80% + 3,80%

Nota medie pe 
facultate — — 8,85 — —

95 -^ ----------------------------------------— —
90 - 
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Ciclul I (%) Ciclul II (%)
■ 2015-2016 84,5 85,6
■ 2016-2017 86,2 90,8

Fig. 4. Dinamica tendintei pozitive a performantei academice a studentilor din Ciclul I si 
Ciclul II de mvatamant la facultatea PPS pentru anul universitar 2015-2016 si 2016-2017.

Dupa cum se arata in Tabel, cea mai mare nota medie la examen a studentilor Ciclului I 

este la al 3-lea an de studiu (8,64), iar cel mai mic - (8,59) pentru 1 an de studiu. In acelasii 

timp, nota medie dela examen al studentilor Ciclului I de studiu a Facultatii de PPS constituie 

8,62 puncte sau 86,20%. Ar trebui remarcat faptul ca, in comparatie cu anul universitar 2015

2016 la Facultatea de PPS nivelui de evaluare a examenelor a studentilor ciclului I in anul 

universitar 2016-2017, s-a imbunatatit cu 2,10%. Din aceeasi tabela se poate vedea ca cea mai 

ridicata (medie) nota de evaluare a studentilor din Ciclul II universitar la facultatea PPS ajunge 

in Ciclul II universitar (9,19). In acelasi timp, nota medie de evaluare si de integrare a studentilor 

din Ciclul II universitar este de 9,08 puncte (90,80%). De asemenea este necesar de remarcat
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faptul ca in comparatie cu anul academic 2015-2016, studentii din Ciclul II de studii la facultatea 

PPS deja si-au imbunatatit cunostintele in anul academic 2015-2016 cu 3,80%. Totodata nota 

medie generala de evaluare a studentilor din Ciclul I si Ciclul II la facultatea PPS este de 8,85 

puncte. Notele estimative de la facultatea PPS prezentate in tabela depasesc in mod 

semnificativ criteriile dezvoltate de noi (7,76) si detin o anumita tendinta pozitiva la 

imbunatatirea performantei studentilor din Ciclul I in anul academic 2016-2017 (pana la 2,10%) 

si aproape aceeasi imbunatatire nesemnificativa a performantei studentilor din Ciclul II de studii 

(pana la 3,80%).
Tabela 5. Indicatorii de calitate ai performantei studentilor la forma de invatamant cu 

Frecventa Redusa in anul academic 2016-20179

Nota medie evaluarea calitatii: Nota medie 
pe facultate

Dinamica 
analizei in 
comparativFacultatea

Anul
I

Anul
II

Anul
III

Anul
IV

Anul
V

(%) cu 2015-2016 
(%)X

Frecventa Redusa 7,80 8,00 7,86 8,02 7,86 7,90 79,00% - 13,00%

In tabela 5 si la Figura 5 sunt prezentate rezultatele generalizate ale evaluarii studentilor la 

toate disciplinele si pentru fiecare an universitar la forma de invatamant cu Frecventa Redusa 

(decan Cotorcea A.A.). Dupa cum se vede in tabel, cel mai mare punctaj la examen studentii o 

detin in anul 4 an universitar (8,02), iar cel mai mic - (7,80) in primul an universitar.

Nota: 1 -  2015-2016 anul universitar; 2 -  2016-2017 anul universitar.

Fig. 5. Dinamica performantei academice a studentilor de la forma de invatamant cu 
Frecventa Redusa pentru anul universitar 2015-2016 si 2016-2017.

In acest fel, nivelurile de evaluare prezentate in Tabela la forma de invatamant cu frecventa 

redusa totusi depasesc criteriul prevazut de noi (7,76). Totodata, nota medie de evaluare a 

studentilor de la forma de invatamant cu frecventa redusa este de 7,90 puncte sau 79,00%. De 

asemenea, trebuie remarcat faptul ca in comparatie cu anul academic 2015-2016 la forma de 

invatamant cu frecventa redusa, in anul academic 2016-2017, nivelul de evaluare a studentilor 

este de 13,00%.
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In Tabela 6 si la Figurele 6, 7 si 8 sunt prezentate in mod clar rezultatele de evaluare 

generica a studentilor la toate disciplinele si pentru fiecare an universitar la toate facultatile

Universitatii.
Tabela 6. Indicatorii de integrare a performantei studentilor din anul academic I si II la 

facultatile USEFS in anul universitar 2016-2017.9

Ciclul I

Facultate
Nota medie evaluarea 

calitatii

z

Nota medie pe 
facultate

z

Dinamica analizei 
in comparativ cu 

2015-2016
z

1 Pedagogie 8,57 85,70% + 7,40%
2 Sport 8,33 83,30% — 8,50%
3 Kineto 8,37 83,70% — 3,60%
4 PPS 8,62 86,20% + 2,10%
5 Frecventa Redusa 7,90 79,00% — 13,00%

8,36 83,60% — 15,60%
Ciclul II

1 Pedagogie 9,11 91,10% +11,10%
2 Sport 9,14 91,40% — 4,60%
3 Kineto 9,02 90,20% + 2,20%
4 PPS 9,08 90,80% + 3,80%

z 9,09 90,90% + 12,50%
Total: Ciclul I si II9 8,72 87,25% —

z

Dintre toate coloanele prezentate in Tabela 6, in special este demn de remarcat la coloana 

din partea dreapta sub denumirea «Dinamica analizei in comparativ cu 2015-2016», in care 

sunt prezentate datele de dovada ale dinamicii (progres -  regres) a rezultatelor evaluarii la 

sesiune ale studentilor comparativ cu anul universitar anterior 2015-2016. Conform Tabelei, cel 

mai mare progres a cunostintelor studentilor din ciclul academic se observa la Facultatea 

Pedagogica (+ 7,40%), si un progres nesemnificativ la facultatea PPS (+ 2,10%).

In acelasi timp, cea mai mare regresie a cunostintelor a fost dovedita de studentii de la 

forma de invatamant cu frecventa redusa (scaderea nivelului de evaluare — 13,00%), dupa care 

studentii de la Facultatea de Sport (scadere — 8,50%), si de asemenea studentii de la Facultatea 

de Kinetoterapie (scaderea nivelului de studii — 3,60%). In acelasi timp, in conexiune cu 

tendintele pozitive, totusi indicatorul de integrare a Universitatii din Ciclul I de studii impreuna 

cu forma de invatamant cu frecventa redusa este o tendinta negativa (de- 15,60%).

Analizand datele obtinute dupa calitate (nivelul) cunostintelor dobandite de studentii din 

Ciclul II de studiu (Tabela 6), trebuie de remarcat faptul ca schimbari pozitive a nivelului de 

evaluare in anul universitar 2016-2017 sunt observate la Facultatea de Pedagogie PPS, Facultatea 

de Kinetoterapie.
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Nota. Facultati: 1 - Pedagogica 2 -  de Sport; 3 -Kinetoterapie; 4 -  PPS; 5 -  Frecventa Redusa.
Fig. 6. Indicatorii estimativi a performantei studentilor din Ciclul I de studii la facultatile 
Universitatii si compararea lor cu anii universitari 2015-2016 si 2016-2017.

Nota. Facultati: 1 - Pedagogica; 2 -  de Sport; 3 -  Kinetoterapie; 4 -  PPS.
Fig. 7. Indicatorii estimativi a performantei studentilor din Ciclul II de studii la facultatile 
Universitatii si compararea lor cu anii universitari 2015-2016 si 2016-2017.

Mai mult decat atat, cel mai mare indicator se refera la studentii Facultatii de Pedagogie 

(lmbunatatirea nivelului de cunostinte cu 11,40%). La Facultatea PPS acest indicator este de 

asemenea pozitiv, dar aproximativ de 3 ori mai mic (+ 3,80%), decat la studentii Facultatii de 

Pedagogie. Iar la studentii de la Facultatea de Kinetoterapie o tendinta pozitiva de evaluare este 

de doar 2,20%, comparativ cu anul trecut.

Nota: А -  2015-2016 a.; В -  2016-2017 a.
Fig. 8. Indicatorii estimativi ai performantei studentilor la toate facultatile Universitatii 
comparativ cu anii universitari 2015-2016 si 2016-2017.
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Totodata, studen{ii din Ciclul II de studii a Facultatii de Sport au о tending negativi a 

calit^ii cuno§tintelor $i care este de: — 4,60% comparativ cu anul precedent universitar. 

in general, conform nivelului de invatamant al studentilor din Ciclul I §i II de studii (Tabela 6) in 

anul universitar 2016-2017, cu toata variabilitatea indicatorilor de evaluare formeazS 87,25%, 

ceea ce este cu 0,05% mai bine decat in anul universitar 2015-2016 (Fig. 8).

Astfel, analiza de performanta indica ca actualul (anul universitar 2016-2017) nivel de 

cuno§tinte al studentilor din Ciclul I §i II de studii, practic nu difera mult de nivelul anului 

precedent, din cauza scaderii acestui nivel de evaluare intr-o serie de facultati, §i in special la 

Facultatea de Sport §i la forma de invatamant cu frecventa redusa. Totodata, dupa opinia noastra, 

aparitia unei astfel de situatii este din cauza ca din motive care nu au legatura cu Universitatea, 

este afectata prezenta sistematica a studentilor la sesiuni (din diferite circumstante sociale), care 

la randul sau afecteazS in mod negativ coerenta §i profunzimea formarii cuno§tintelor lor la 

fiecare disciplina studiata.

De asemenea este demn de remarcat faptul ca din toate facultatile de studiu, in anul 

universitar 2016-2017 dupa performanta studentilor este Facultatea de Pedagogie, dupa care 

forma de invatamant cu frecventa redusa §i Facultatea de Kinetoterapie. Din pScate, in aceasta 

perioada §i-au redus performantele academice §i studentii de la Facultatea de Sport §i in special 

de la forma de invatamant cu frecventa redusa.
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