
TOTALURILE 

 Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii  culturii fizice”, Ediţia a XX-a desfăşurată în perioada 6-7 aprilie 2017 

 

La Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii  culturii fizice”, desfăşurată în perioada 6-7 mai 2017 au fost publicate 53 articole 

trimise din 9 centre universitare (USEFS, UPS „I.Creangă”, Academia de Poliţie  „Ştefan cel 

Mare”, Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău, Universitatea „Alecxadru Ioan Cuza” 
din Iaşi, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Ucraina (Kiev), Institutul 

Pedagogic de Stat „T.G.Şevcenco” din Cernigov, Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport 

din Smolensc (Rusia). În conformitate cu direcţiile prioritare de cercetare ale USEFS 

studenţii au fost repartizaţi astfel: 

 

SECŢIUNEA I. Educaţia fizică în sistemul de învăţămînt - 19 articole 

Republica Moldova – 12 

Ucraina – 2 
România – 2 

Federaţia Rusă – 3 

SECŢIUNEA II. Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv – 20 articole 

Republica Moldova – 12 

Ucraina – 4 

România – 3 

Federaţia Rusă – 1 

SECŢIUNEA III. Kinetoterapie, Management şi Legislaţie în Sport – 14 articole 

Republica Moldova – 11  

Ucraina – 0 

România – 2 

Federaţia Rusă – 1 

 

În urma prezentării rezumatelor cercetărilor realizate de către studenţii participanţi la 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ Probleme actuale ale teoriei şi practicii  culturii 

fizice”, Ediţia a XX-a  au fost menţionaţi cu diplome de gradul I, II, III următoarele 

persoane: 

 

Secţiunea I 

Pogrebneac Piotr – Diplomă gradul I 

Berdeu Elizaveta - Diplomă gradul II 

Cujbă Dorina -  Diplomă gradul II 

Belaia Alexandra – Diplomă gradul III S 
 

Secţiunea II 

Cozlov Constantin – Diplomă gradul I  

Tîrzîman Olg. – Diplomă gradul II  

Berzan Serghe. – Diplomă gradul III  

 

Secţiunea III 
Terenti Anastasia – Diplomă gradul I 

Achiruş Lilia – Diplomă gradul II  

Fotescu Petru – Diplomă gradul III  
 



REZOLUŢIA 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti „Probleme actuale ale 

teoriei şi practicii  culturii fizice”, Ediţia a XX-a desfăşurată în perioada 6-7 

aprilie 2017 
 

Participanţii la lucrările acestui forum ştiinţific internaţional, organizat de Centrul de 

Cercetări Științifice în domeniul Educației Fizice și Sportului a Universității de Stat Educaţie 

Fizică şi Sport în parteneriat cu Academia Olimpică din Republica Moldova au reiterat ideea că 

domeniile teoriei şi practicii culturii fizice parcurge o perioadă de extindere şi de asumare a unor 

noi dimensiuni la toate nivelurile de instruire  

Participanţii la conferinţă au dezbătut şi au analizat provocările şi oportunităţile moderne 

ale culturii fizice în cadrul celor trei secţiuni. Astfel, demersul esenţial al dezbaterilor s-a axat pe 

realitatea că şcoala contemporană semnifică, implicit şi explicit, o instituţie socială care produce 

învăţare şi educare, având misiunea sa de formare a personalităţii tinerelor generaţii prin 

mijloace specifice educaţiei fizice, sportului, kinetoterapiei şi recreaţiei.  

În cadrul secţiunilor şi preocupările intense ale studenţilor s-au concretizat în expunerea 

ideilor, conceptelor, epistemelor privind analiza problemelor şi identificarea unor soluții cu 

privire la provocările apărute în fața instituţiilor preuniversitare şi  universitare de profil 

specializat. 

Paralel, participanţii au enunţat şi preocupări în avansarea unor formule noi de 

perfecţionare a domeniului, modalităţi de prospectare a unor strategii eficiente de stimulare a 

interesului societăţii pentru sănătate prin mişcare, modernizare a învățământului de toate gradele  

Oportunităţile implementării acestor provocări sunt determinate de următoarele priorităţi: 

* iniţierea unei Asociaţii Naţionale a studenţilor în scopul promovării statutului, 

prestigiului şi rolului specialistului din domeniul culturii fizice în societate. 

* corelarea formării profesionale continue cu cercetarea, dezvoltarea competenţei de 

cercetare a studenţilor,. 

* diversificarea formelor de colaborare dintre şcoală şi familie pentru monitorizarea 

situaţiei copiilor cu deficienţe de sănătate; 

* promovarea calităţii în procesul de cercetare ştiinţifică prin creşterea nivelului 

competitiv s ̧i aplicativ al cerceta ̆rilor efectuate de studenţi şi masteranzi la nivel naţional şi 

internaţional. 

* eficientizarea procesului de pregătire sportivă a atleţilor de diferite specializări  prin 

aplicarea în procesul de antrenament a metodicilor instrumentale contemporane de evaluare şi 

control 



Textul Rezoluţiei a fost aprobat unanim de către participanţii Conferinţei. 





















 


