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TEMATICA

tezelor de licenţă şi de maşter pentru anul de studii 2022-2023 

Departamentul Sporturi de Lupte şi Gimnastică

TEZE DE LICENŢĂ  

Domeniul de formare profesională -  1000 Ştiinţe ale sportului 

Specialitatea - 1000.1 Antrenament sportiv

1. Cercetarea dinamicii creşterii masei musculare la bărbaţii de 20-23 de ani prin 

mijloacele fitnessu-lui de forţă.

2. Specificul structurii dinamice şi cinematice a exerciţiilor la sărituri cu sprijin, modelarea 

componenţilor tehnici.

3. Specificul structurii dinamice şi cinematice a exerciţiilor la bârnă, modelarea 

componenţilor tehnici.

4. Dinamica formării calităţilor motrice la elevii de vârstă între 7-17 ani: aspectul analitic- 

constatativ.

5. Particularităţile dinamice de formare a calităţilor psihomotrice la elevi în perioada de 

pubertate.

6. Activitatea motrică a profesorului de cultură fizică în sistemul lecţiei de gimnastică.

7. M etodologia instruirii tehnicii elementelor de rotaţie în gimnastică.

8. Statica şi dinamica — concepte esenţiale în specificul instruirii tehnicii elementelor de 

gimnastică.

9. M etodologia instruirii exerciţiilor acrobatice cu grad sporit de dificultate.

10. Caracterul specific al coordonării mişcărilor în însuşirea elementelor rotative.

11. Specificul structurii dinamice şi cinematice a exerciţiilor la paralele inegale, modelarea 

componenţilor tehnici.

12. Optimizarea formelor de organizare a procesului de instruire la lecţiile de gimnastică.



13. Optimizarea utilizării metodelor de instruire la etapa perfecţionării tehnicii exerciţiilor 

gimnastice.

14. Optimizarea volumului efortului fizic şi intensităţii în cadrul lecţiei de antrenament cu 

gimnaştii începători în perioada pregătitoare.

15. Optimizarea metodelor de instruire în procesul lecţiei de gimnastică.

16. Optimizarea mijloacelor de instruire la etapa iniţială de însuşire a tehnicii exerciţiilor 

de gimnastică.

17. Optimizarea utilizării procedeelor metodice de instruire la diferite etape de însuşire a 

tehnicii exerciţiilor de gimnastică.

18. Intensificarea activităţilor motrice la lecţiile de educaţie fizică în clasele primare prin 

mijloacele gimnasticii.

19. Dezvoltarea capacităţilor coordinative prin mijloacele acrobaticii la elevii de vârstă 

gimnazială (liceală).

20. Creşterea randamentului fizic la lecţiile de gimnastică prin jocurile de mişcare.

21. Dezvoltarea capacităţilor motrice la lecţiile de gimnastică prin metoda circulară (vârsta 

gimnazială, liceală).

22. Optimizarea instruirii tehnicii elementelor la aparatele de gimnastică.

23. Formarea interesului pentru exerciţiile de fitness la elevii claselor gimnaziale.

24. Influenţa mijloacelor din fitness în dezvoltarea motrică a elevilor claselor gimnaziale.

25. Metodele contemporane de evaluare a acţiunilor psihofizice ale studenţilor şi aplicarea 

lor în procesul instructiv-educativ în ramura sportiv aleasă.

26. Fundamente psihopedagogice ale artei mişcării în activităţile instructiv-educative de 

gimnastică.

27. Eficacitatea comparativă a metodelor de diagnosticare a stării de sănătate a elevilor 

claselor primare în cadrul diverselor activităţi de efort fizic.

28. Planificarea şi prognozarea necesarului de activităţi didactice de educaţie sportivă în 

treapta gimnazială.

29. Orientări teoretico-metodologice în evaluarea standardelor de competenţe în 

învăţământul primar (gimnazial, liceal).

30. Comunicarea dialogo-didactică a studenţilor.

31. Metodologia desfăşurării exerciţiilor de dezvoltare fizică generală utilizând 

creativitatea studenţilor.

32. Desfăşurarea sărbătorilor de gimnastică în condiţiile actuale ale procesului de instruire



33. Rolul exerciţiilor ajutătoare la instruirea săriturilor cu sprijin.

34. M etodica dezvoltării calităţilor fizice forţa prin aplicarea antrenamentelor în PSA.

35. însuşirea şi perfecţionarea acţiunilor tehnice a sportivilor în PSA prin mijloacele

eficiente.

36. Dezvoltarea rezistenţei la copii prin intermediul antrenamentului PSA.

37. Dezvoltarea capacităţilor coordonative la copii prin intermediul antrenamentului PSA.

38. Particularităţile pregătirii fizice la adolescenţi prin practicarea antrenamentului de forţă

în PSA.

39. Dezvoltarea capacităţilor fizice la copii de vîrstă în PSA.

40. Tehnologia pregătirii fizice a copiilor în PSA.

41. Dezvoltării vitezei la sportivi la etapa iniţială.

42. Dezvoltarea supleţei la copii în PSA.

43. Analiza pregătirii lotului naţional către Jocurile 01impice-2024.

44. Studiul privind dezvoltarea fizică specială la la sportivii în PSA.

45. Particularităţile pregătirii fizice la sportivii de performanţă în etapa precompetiţională.

46. Особенности подготовки юных спортсменов в ИВС на основе учета тактики

ведения поединка противником.

47. Особенности физической подготовки начинающих спортсменов в ИВС.

48. Применение средств легкой атлетики для развития скоростно-силовых качеств в 

кикбоксинге.

49. Развитие координационных способностей у детей младшего школьного.

50. Динамика уровня развития специальной физической подготовленности

спортсменов в ИВС.

51. Значение развития гибкости у дзюдоистов детско-юношеского возраста.

52. М етодика воспитания скоростных качеств занимающихся таэквондо.

53. Особенности тактической подготовки боксеров.

54. Особенности совершенствования специальной физической подготовленности 

кикбоксеров.



TEZE DE LICENŢĂ  

Domeniul de formare profesională -  1000 Ştiinţe ale sportului 

Specialitatea -1000.3  Fitness şi programe de recreare

1. Combaterea obezităţii la femeile de vârstă medie prin fitness-programe de grup.

2. Particularităţile desfăşurării programelor în grup eu caracter de forţă cu femeile de vârsta 
medie.

3. Modelarea corporală la femeile de 30-35 ani prin aplicarea antrenamentelor de fitness-
forţă.

4. Combaterea kilogramelor in plus la femei de v ta ta  tânără (medie) prin mijloacele 
fitness-aerobic.

5. Influenta aerobicului cu caracter de forţă/ fitball-aerobicului asupra modelării siluetei la 
femei de vârstă (tânără, medie).

6. Specificul antrenamentelor cardio pentru combaterea kilogramelor în plus cu divers 
contingent de vârstă.

7. Educarea capacităţilor coordinative la bărbaţi/femei (diversă vârstă) prin aplicarea 
mijloacelor fitness-aerobicului.

8. Corectarea siluetei la femei după naşterea prin sistemul de exerciţii Pilates.

9. Aspectele pregătirii fizice a femeilor de vârstă medie prin aplicarea mijloacelor fitness-
ului.

10. Educarea capacităţilor de forţă la bărbaţi/femei (divcrsâ vârstâ)prin aplicarea 
mijloacelor fitness-ului de forţă.

IE  Educarea capacităţilor fizice la bărbaţi/femei (diversă vârstă)prin aplicarea mijloacelor 
fitness-ului de forţă.

12. Reliefarea musculară la bărbaţi (diversă vârstă) prin fitness-forţă.

13. Formarea corpului la bărbaţi prin ajutorul mijloacelor de fitness forţă

14. Influenţa fitness-ului de forţa asupra pregătirii fizice a studentelor

15. Specificul antrenamentelor funcţionale pentru diverse contingente de vârstă.

16. Particularităţile desfăşurării lecţiilor de Tae-bo aerobic pentru diverse contingente de 
vârstă.

17. Particularităţile desfăşurării lecţiilor de fitboll cu femei însărcinate

18. Implementarea mijloacelor de fitness în cadrul orelor extracurriculare de educaţie fizică 

la diverse cicluri de învăţământ (primar, gimnazial, liceal).



19. Implementarea mijloacelor de fitness-aerobic în cadrul orelor extracurriculare de 

educaţie fizică la diverse cicluri de învăţământ (primar, gimnazial, liceal).

20. Adoptarea socială a femeilor/bărbaţilor de diferită vârstă în sistemul lecţiilor de fitness.

21. Adoptarea socială a femeilor de diferită vârstă în sistemul lecţiilor de fitness-aerobic.

22. Motivarea practicării lecţiilor de fitness la persoane de diferită vârstă.

23. Importanţa practicării fitness-ului de forţă pentru menţinerea stării fizice.

24. Importanţa practicării fitness-ului în asigurarea stării de sănătate a doamnelor ce duc un 

mod de viaţă sedentar.

25. Aspectele modului sănătos de viaţă pentru divers contingent de vârstă în societatea 

modernă.

26. Abordarea teoretică a importanţei pregătirii coreografice la gimnastica ritmică la 

diverse etape de pregătire sportivă.

27. Elaborarea metodelor pentru desfăşurarea antrenamentelor de diferite ramuri de fitness 

aerobică.

28. Analiza a procesului desfăşurării antrenamentului de fitness-aerobică.

29. Cercetarea ştiinţifică a particularităţilor alimentaţiei în sistemul diferitor fitness

programe de aerobică.

30. Studiu proceselor de socializare omului prin intermediul programelor de fitness- 
aerobică.

31. Cercetarea ştiinţifică a particularităţilor psihologo-pedagogice ale activităţii 

profesionale şi a personalităţii fitness-antrenorului.

32. Efectele direcţiilor noi de fitness asupra modificării constituţiei corporale la femei.

33. Силовой - Фитнесс как средство формирования фигуры у мужчин.

34. Efectele TRX asupra dezvoltării rezistenţei de forţă.

35. Influenţa fitness-ului de forţă asupra musculaturii organismului uman.

36. Aspectele dezvoltării calităţilor fizice prin intermediul fitness-ului de forţă.

37. Dezvoltarea rezistenţei la femei de vîrstă medie prin intermediul fitness-ului.

38. Influenţa crossfit-ului asupra dezvoltării calităţilor fizice.

39. Influenţa fitness-ului asupra dezvoltării calităţilor fizice.

40. Dezvoltarea calităţilor fizice prin intermediul fitness-ului de forţă.

41. Фитнесс как средство формирования фигуры у женщин среднего возраста.

42. Изменения состава тела у мужчин средствами бодибилдинга.



TEZE DE M AŞTER  

Domeniul general de studiu -  100 Ştiinţe ale sportului 

Program de maşter „Tehnologia antrenamentului sportiv”

1. Specificul structurii dinamice şi cinematice a exerciţiilor acrobatice, modelarea 

componenţilor tehnici.

2. Particularităţile dezvoltării calităţilor psihomotrice ale acrobaţilor prin mijloacele 

gimnasticii.

3. Optimizarea procesului de formare a deprinderilor motrice la gimnaşti în cadrul lecţiilor 

de antrenament sportiv.

4. Eficienţa metodei ritmice la instruirea exerciţiilor fizice.

5. M etodologia formelor de control în sportul de performanţă.

6. Planificarea multianuală în sport.

7. Formarea competenţelor motrice la elevii de vîrstă gimnazială (liceală) prin mijloacele 

gimnasticii de bază.

8. Fortificarea stării de sănătate a elevilor din ciclul primar, prin componentele intelectuale 

şi motrice.

9. îmbunătăţirea procesului de antrenament la fitness prin exerciţiile de tip calisthenic.

10. Particularităţile pregătirii cadeţilor în ciclul multiannual.

11. Pregătirea tehnică a sportivilor în ciclul multianual.

12. Particularităţile pregătirii tehnice la copii în PSA.

13. Influenţa elementelor acrobatice asupra dezvoltării echilibrului la sportivi în PSA .

14. Perfecţionarea pregătirii fizice la luptători de stil liber în ciclu multianual.

15. Aplicarea jocurilor dinamice şi speciale în procesul de pregătire a tinerilor în PSA.

16. Развитие физических способностей у занимающихся в ИВС.

17. Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста.

18. Влияние средств и методов каратэ на физическое воспитание детей младшего 

школьного возраста.

19. Особенности развития физических качеств юных спортсменов в ИВС.

20. Воспитание гибкости у детей в ИВС.

21. Техническая подготовка юных спортсменов в ИВС на этапе начальной 

спортивной специализации.



TEZE DE MASTER  

Domeniul general de studiu -  100 Ştiinţe ale sportului 

Program de master „Tehnologii şi management în fitness”

1. Pregătirea fizică a sportivelor prin intermediul fitness-ului.

2. Pregătirea psihofizică a lucrătorilor din diferite domenii de activitate prin intermediul 

fitness programelor.

3. Recreere psihofizică a lucrătorilor din diverse domenii.

4. Perfecţionarea pregătirii fizice a elevilor de diferite vârste cu ajutorul programelor de 

fitness.

5. Prevenirea tulburărilor mentale la copiii de vârstă preşcolară şi prim ară în sistemul 

lecţiilor de fitness.

6. Treningul de fitness ca sistem corecţional şi profilactic de dezechilibru muscular.

7. Formarea modului sănătos de viaţă în sistemul lecţiilor de fitness.

8. Socializarea omului prin intermediul programelor de fitness.

9. Formarea identităţii sociale a unei persoane moderne în sistemul de fitness.

10. M enţinerea stabilităţii psihofizice prin intermediul programelor de fitness.

11. Pregătirea profesională a antrenorului de fitness.

12. Nivelul pregătirii profesionale a antrenorului de fitness.

13. Particularităţile activităţii profesionale a antrenorilor de fitness din diferite programe 

de fitness.

14. Competenţă comunicativă profesională a unui antrenor de fitness.

15. Comunicarea non-verbală a antrenorului de fitness aerobică.

16. Activitatea managerială în clubul de fitness.

17. M anagement coordonatorului fitness-programelor de grup.

18. Management coordonatorului al convenţiilor de fitness.

19. Prevenirea traumatismului a sportivului prin programele de fitness.

20. Rolul diferitelor programe de fitness în viaţa umană modernă.

21. Valoarea corectării greutăţii corporale pentru adaptarea socială a persoanelor de 

diferite vârste şi statut social.

22. Tehnologia de elaborare a nutriţiei în sistemul programelor de fitness.



tezelor de licenţă şi de maşter pentru anul de studii 2022-2023 

Departamentul Jocuri Sportive 

TEZE DE LICENŢĂ  

Domeniul de formare profesională -  1000 Ştiinţe ale sportului 

Specialitatea - 1000.1 Antrenament sportiv

1. Metodica dezvoltării calităţii de forţă-viteză a rugbiştilor seniori.

2. Metodologia învăţării elementelor tehnice în jocul de baschet (deplasărilor, prinderea 

mingii, pasarea mingii, aruncărilor la coş, driblingului).

3. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din jocul de baschet (deplasărilor, prinderea 

mingii, pasarea mingii, aruncărilor la coş, driblingului).

4. Pregătirea tehnică a baschetbaliştilor începători prin folosirea mijloacelor de coordonare 

a mişcărilor.

5. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a baschetbaliştilor.

6. Metodologia de înscriere a acţiunilor tactice de joc.

7. M etodologia învăţării acţiunilor tactice în atac în jocul de baschet (acţiuni individuale, 

acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe).

8. M etodologia învăţării acţiunilor tactice în apărare în jocul de baschet (acţiuni 

individuale, acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe).

9. Mijloacele stretching în pregătirea baschetbaliştilor.

10. Istoria evoluţiei regulilor în jocul de baschet.

11. Metodologia învăţării elementelor tehnice în jocul de volei (deplasărilor, preluarea 

mingii, pasarea mingii, loviturilor de atac, serviciului).

12. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din jocul de volei (deplasărilor, preluarea 

mingii, pasarea mingii, loviturilor de atac, serviciului).

13. Pregătirea tehnică a voleibaliştilor începători prin folosirea mijloacelor de coordonare a 

mişcărilor.

14. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a voleibaliştilor.



15. Metodologia de înscriere a acţiunilor tactice de volei.

16. Metodologia învăţării acţiunilor tactice în atac în jocul de volei (acţiuni individuale, 

acţiuni în grup şi acţiuni pe echipe).

17. Metodologia acţiunilor tactice în apărare în jocul de volei (acţiuni individuale, acţiuni 

în grup şi acţiunile învăţării pe echipe).

18. Mijloacele ajutătoare în pregătirea fizică în jocul de volei.

19. Mijloacele stretching în pregătirea voleibaliştilor.

20. Istoria evoluţiei regulilor în jocul de volei.

21. Metodologia învăţării elementelor tehnice în tenisul de masă (deplasărilor, preluărilor, 

loviturilor de atac, serviciilor).

22. Jocurile dinamice la învăţarea elementelor din tenisul de masă (deplasărilor, 

preluărilor, loviturilor de atac, serviciilor).

23. Pregătirea tehnică a tenismanilor începători prin folosirea mijloacelor de coordonare a 

mişcărilor.

24. Antrenamentul în circuit în pregătirea fizică a tenismanilor.

25. Sistemele de organizare a competiţiilor sportive cu tenismanilor începători în tenisul de

masă.

26. M etodologia învăţării acţiunilor tactice în jocul de individual în tenisul de masă.

27. M etodologia învăţării acţiunilor tactice în jocul de dublu în tenisul de masă.

28. Mijloacele ajutătoare în pregătirea fizică în jocul de tenis de masă.

29.Mijloacele de dezvoltare a atenţiei în pregătirea tenismanilor începători.

30. Aplicarea exerciţiilor coordinative şi influenţa lor asupra pregătirii tinerilor 

baschetbalişti.

31. Caracteristica etapelor de bază în dezvoltarea rugbiului şi evoluţia regulilor de joc.

32. Metodica combinării exerciţiilor pliometrice cu procedeele tehnice în antrenamentul 

rugbiştilor juniori.

33. Criteriile de bază ale selecţiei primare în volei, în baza testelor motrice.

34. Unele aspecte ale dirijării pregătirii fizice specifice a rugbiştilor de 16-17 ani.

35. Unele cerinţe ale aplicării elementelor din jocul de volei cu elevii claselor primare la 

lecţiile de educaţie fizică.

36. Metodica instruirii preluărilor în jocul de volei.

37. Analiza evoluţiei jocului de volei şi regulilor de joc.

38. Aspectele de bază ale metodicii executării serviciilor în jocul de volei.

39. Metodica instruirii driblingului în jocul de baschet cu elevii treptei gimnaziale.



40. Metodica folosirii jocurilor dinamice la antrenamentul de baschet cu copiii de 10-12

ani.

41. Влияние двигательной подготовленности над технической подготовки 

(баскетболистов, гандболистов) в возрасте 12-13 лет.

42. Analizarea pregătirii tehnico-tactice în vederea sporirii performanţei sportive a tinerilor 

jucători.

43. Metodica planificării pregătirii rezervelor de sportivi în jocul de fotbal.

TEZE DE MAŞTER  

Domeniul general de studiu -  100 Ştiinţe ale sportului 

Program de maşter „Tehnologia antrenamentului sportiv”

1. Modalităţi de asigurare ştiinţifica a selecţiei în tenisul de masă.

2. Studiul comparativ privind dezvoltarea capacităţii coordinative prin jocurile sportive la 

ciclul gimnazial (clasa a Vil-a).

3. Studiu privind eficientizarea lecţiei de educaţie fizică prin folosirea jocurilor motrice şi a 

întrecerilor la clasele V-VIII. Metode şi mijloace din tenis de masă.

4. Studiu privind influenţa jocurilor de mişcare în dezvoltarea calităţii psihomotrice viteza 

la elevii din ciclul primar.

5. Determinarea conţinutului şi căilor de dezvoltare a rezistenţei la copiii din clasele 

primare.

6.Состояние физической подготовленности и особенности воспитания двигательных 

способностей у детей начальной школы посредством подвижных игр.

7. Настольный теннис как 3-й урок в системе физического воспитания детей 

начальной школы Республики Молдова.

8. Особенности начального спортивного отбора девочек 7 — 8 лет для настольного 

тенниса.

9. Calităţile şi aptitudinile care pot influenţa jucătorul de fotbal.

10. Studiu privind specificul învăţării jocului de fotbal la copiii de 10 ani.

11. Модели программ тренировки совершенствования физической подготовленности 

футболистов высокой квалификации.

12. Исследования коллективных действий в защите в современном футболе.



13. Скоростно-силовая подготовка футболистов групп спортивного 

совершенствования в подготовленном периоде.

14. Планирование скоростно-силовой подготовки футболистов высокой 

квалификации в соревновательном периоде.

15. Studiu privind consolidarea tehnico-tactică a jocului în atac la fotbaliştii juniori (13-14

ani)”.

16. Eficientizarea finalizării în jocul de fotbal la o grupă de juniori (17-18 ani).

17. Optimizarea procesului de pregătire la copiii de 11-12 ani în jocul de fotbal.

18. Studiu privind identificarea unor particularităţi ale jocului portarului în fotbalul 

modem.

19. Identificarea unor metode şi mijloace pentru dezvoltarea vitezei în jocul de fotbal la 

vârsta de 12-13 ani.

20. Strategia antrenamentului sportiv orientată spre îmbunătăţirea jocului în apărare la o 

echipă de juniori (17-18 ani) în fotbal.

21. Studiu privind metodologia selecţiei şi pregătirea portarilor în jocul de fotbal.

22. Model de instruire pentru pregătirea fizică individuală a jucătorilor de fotbal ce se 

specializează pe postul de portar la nivelul juniorilor.

23. Model de instruire pentru pregătirea fizică individuală a atacanţilor juniori în jocul de 

fotbal.

24. Concepţia de joc şi pregătire în fotbal la nivelul juniorilor -  modele de instruire 

specifice.

25. Физическая подготовка юных гандболистов.

26. Studiul dinamicii calităţilor motrice la jucătorii de baschet (volei, handbal).



Aprobat la şedinţa 
Departamentului CFPM şi LM  

din Ş  ■$ / 0  jJŞ *  p.v nr.3

Şef Departament G. Branişte dr.,
conf.univ.

Tematica orientativă a tezelor de licenţă , anul de studiu 2022 - 2023

1. A portu l lui L .P .M atveev  în  dezvo ltarea  T eoriei şi m etodicii culturii fizice.

2. A sigurarea  leg islativă a educaţiei fizice şi sportului în R epublica M oldova.

3. E volu ţia  învăţăm ântu lu i de cu ltură fizică în R epublica M oldova.

4. C ontribu ţia  T eoriei şi M etodicii C ulturii F izice la form area specia liştilo r în  dom eniu l culturii 

fizice şi sportului.

5. P rob lem e actuale  ale educaţiei fizice şi sportu lui în  institu ţiile  de învăţăm ânt superio r de 

neprofil.

6. F orm area com peten ţe lo r profesionale la studenţii institu ţiilo r cu profil pedagogic în  cadrul 

d iscip linei „T eoria  şi m etodolog ia  culturii fiz ice” .

7. F orm area  com peten ţe lo r psihom otrice la elevii c lase lo r g im nazia le  în  cadrul lecţiilo r de 

educaţie fizică cu tem e din fotbal.

8.M etod ica  dezvoltării rezisten te i la elevii c lase lo r p rim are în  cadru l lecţiilo r de educaţie  fizică.

9. D ezvo ltarea  şi p regătirea  fizică a e lev ilo r din colegii în cadrul activ ită ţilo r de educaţie  fizică 

şi sport.

10. M etod ica organ izării lecţiilo r de educaţie  fizică cu elevii din clasele p rim are în baza 

jo cu rilo r dinam ice.

11. Im pactu lu i activ ită ţilo r de educaţie fizică şi sport asupra procesu lu i de fo rtificare a sănătăţii 

e lev ilo r din grupa m ed icală  specială.

12. D ezvoltarea calită ţii m otrice v iteză  la elevii c lase lo r g im nazia le  p rin  m etoda algoritm izării.

13. Im pactu l u tilizării m etodelor in teractive asupra reuşitei academ ice la elevii c lase lo r 

gim naziale.

14. D ezvo ltarea  calită ţilo r m otrice la elev ii c lase lo r liceale prin  dozarea d iferen ţia tă  a efortu lui 

fizic.

15. F orm area deprinderilo r m otrice de bază la elevii c lase lo r p rim are în cadrul ac tiv ităţilo r de 

educaţie fizică.



16. Sporirea densităţii m otrice a lecţiei de educaţie  fiz ică la elevii c lase lo r liceale prin  m etoda 

de joc .

17. O rgan izarea şi desfăşurarea g im nastic ii de corecţie  în  institu ţiile  preşcolare.

18. Selecţia  şi o rien tarea cop iilo r cu ap titudin i pen tru  p racticarea  sportu lu i (p roba de sport

aleasă).

19. C o laborarea şcolii cu fam ilia în fo rm area in teresu lu i la copii pentru  p racticarea exerciţiilo r 

fizice .

20. P regătirea  fiz ică a s tuden ţilo r ce p ractică  luptele m arţia le  (K arate  do Şhotokan).

21. M etod ica  corectării ţinu tei la elevii c lase lo r prim are p rin  m ijloace specifice educaţiei fizice.

22. E valuarea  rezu lta te lo r şcolare ale e lev ilo r din clasele liceale la d iscip lina educaţie  fizică

23. M etod ica  dezvoltării elasticităţii la copiii de vârstă  p reşco lară  în cadrul activ ită ţilo r de

educaţie fizică.

24. F orm area  ech ilib ru lu i şi capacităţilo r de coordonare la elevii claselor p rim are m  cadrul 

activ ită ţilo r de educaţie fizică.

25. S tudiu  cu  priv ire  la  im plicarea cop iilo r cu d izabilităţi lim itate în  activ ităţile  de educaţie 

fizică şi sport.

26. D ezvo ltarea  ap titud in ilo r psihom otrice în  ram ura  de sport a leasă (fo tbal, baschet, volei, 

rugby, ten is de câm petc.).

27. D ozarea d iferen ţia tă  a efortu lu i fizic la elevii clase lor g im nazia le  în cadrul lecţiilo r de 

educaţie fizică.

28. F orm area  com peten ţe lo r p rofesionale  la studenţi în  cadrul p ractic ii pedagogice.

29. D ezvoltarea capacităţilo r de coordonare la preşcolari în  procesul de p racticare  a exerc iţiilo r 

fizice şi jo cu rilo r cu m ingea.

30. R ecuperarea  cop iilo r-sportiv i cu defic ien ţe  fizice p rin  m ijloace specifice k ineto terapiei.

31. E valuarea  rezu lta te lo r şcolare ale e lev ilo r din clasele prim are la d iscip lina educaţie  fizică



1. Анализ путей и тенденций развития рынка физкультурно-спортивных услуг.

2. Организация деятельности школьного физкультурно-спортивного клуба.

3. Организация рекламной кампании в физкультурно-спортивном клубе.

4. Коммуникативная политика в маркетинге услуг физической культуры и спорта.

5. Конкуренция и конкурентоспособность услуг физической культуры и спорта.

6. Организация набора и отбора персонала физкультурно-спортивного клуба (на примере...).

7. Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и спорта и механизм ее 

развития в рыночных условиях хозяйствования.

8. Резервы улучшения финансово-экономической деятельности физкультурно-спортивного 

клуба (на примере....).

9. Managementul strategic, ca factor de influenţă al procesului decizional.

10. Studiul privind managementul formării continue a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice.

11. Dirijarea activităţilor sportive în proba de lupte

12. Strategii de modernizare a cluburilor sportive de lupte

13. Dirijarea activităţilor de selecţie sportivă în proba de lupte

14. Implementarea metodelor modeme în managementul cluburilor de lupte

15. Organizarea procesuală şi structurală a managementului firmei sportive

16. Managementul financiar a firmei sportive: analiză comparativă

17. Tendinţele marketingului sportiv în economia naţională.



1. Corectarea psihomotricităţii la elevii cu CES de vârstă mică prin mijloacele jocului

2. Valorificarea competenţei manageriale a profesorului de educaţie fizică din perspectiva clasei 

de elevi

3. Promovarea interacţiunii şcoală-familie în procesul educaţiei fizice a elevilor de vârstă şcolară 

mică

4. Impactul educaţiei fizice şi sportului asupra procesului de socializarea elevilor

5. Solicitările psihice ale elevilor preadolescenţi în procesul educaţiei fizice şi activităţilor sportive

6. Психологопедагогическое сопровождение учащихся младших классов в процессе 

физического воспитания

7. Strategii de formare psihopedagogică a grupului şi liderului sportiv

8. Strategii de gestionare eficientă a factorilor stresogeni în domeniul PPS

9. Valorificarea imaginii de sine la adolescenţi prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului.

10. Исследование особенностей профессионально-личностных качеств учителя физического 

воспитания

11. Valorificarea pregătirii psihice a elevilor în procesul educaţiei fizice şi activităţilor sportive

12. Формирования психологопедагогических компетенций у учителя физического 

воспитания

13. Impactul educaţiei fizice şi activităţilor sportive asupra stărilor de anxietate la vârsta 

adolescentă

14. Optimizarea procesului educaţiei fizice incluzive prin aplicarea cursului universitar educaţia 

incluzivă

15. Condiţii psihopedagogice de motivare a elevilor pentru practicarea sportului

16. Particularităţi de reglare emoţională a elevilor în procesul educaţiei fizice şi activităţilor 

sportive

17. Dezvoltarea psihomotricităţii la copii de vârstă preşcolară în procesul educaţiei fizice

18. Impactul negativ al anxietăţii în procesul de evaluare la lecţiile de educaţie fizică şi activităţi 

sportive

19. Formarea competenţelor psihomotrice la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică

20. Diminuarea agresivităţii în procesul comunicativ la elevi prin mijloacele educaţiei fizice şi 

sportului

21. Formarea la elevi a calităţilor de lideri de echipă în procesul educaţiei fizice şi activităţilor 

sportive

22. Sporirea imaginii de sine la adolescenţi prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului.



23. Formarea unui mod sănătos de viaţă la adolescenţi prin mijloacele mass-media

24. Impactul migraţiei parentale asupra calităţii vieţii copiilor;

25. Fundamente pedagogice ale educaţiei fizice a liceenilor în cadrul colaborării şcoală- 

familie-comumtaie:

Modalităţi de consolidare a parteneriatului educaţional şcoală-lamilie în ciclul primar,

2" Identificarea strategiilor didactice care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

28. Stimularea creativităţii elevilor în procesul educaţiei fizice şi activităţilor sportive

29. Воспитание морально-волевых качеств у учащихся средствами физического

воспитания и спорта;

30. Rolul personalităţii profesorului de educaţie fizică în asigurarea eficienţei procesului 

educaţional;

31. Aspecte psihopedagogice ale leadershipului educaţional al viitorului cadru didactic,

32. Formarea profesional-pedagogică în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului

superior de profil prin prisma exigenţelor actuale ale pieţei muncii

33. Importanţa profilului psihologic şi profesional al antrenorului de sport în eficienţa

procesului educaţional;

34. Personalitatea profesorului modern: profesionalizarea carierei didactice,

35. Impactul stagiilor de practică în formarea competenţelor profesionale necesare pe piaţa

muncii



Aprobat la şedinţa 
Departamentului 

CFPM şi LM  
din j  /d?  p.v nr.3

Şef Departament G. Branişte 
dr., conf.univ.^__-----

Tematica orientativă a tezelor de maşter , anul de studiu 2022 -  2023 

Programul Teoria şi metodologia culturii fizice

1. OPTIMIZAREA CAPACITĂŢII MOTRICE A ELEVILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL 

PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR MOBILE SPECIFICE

2. SPECIFICUL METODOLOGIEI DE DEZVOLTARE FIZICĂ ŞI PSIHPMOTRICE A 

ELEVILOR DIN CICLUL LICEAL

3. IMPACTUL PRACTICĂRII EXERCIŢIILOR FIZICE DE FORŢĂ ASUPRA STĂRII 

EM OŢIONALE A FEMEILOR

4. STRATEGII DE ÎNVĂŢARE A ELEMENTELOR TEHNICE SPECIFICE JOCULUI DE 

VOLEI ÎN CLASELE LICEALE

5. DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN 

INTERMEDIUL JOCURILOR DINAMICE

6. M E T O D I C A  D E Z V O L T Ă R I I  C O O R D O N Ă R I I  LA E L E V I I  DI N C I C L U L  

G I M N A Z I A L  ÎN C A D R U L  A C T I V I T Ă Ţ I L O R  E X T R A C U R R I C U L A R E  CU 

C O N Ţ I N U T U R I  D I D A C T I C E  D I N B A S C H E T

7. STUDIUL PRIVIND DEZVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE REZISTENŢA PRIN 

MIJLOACE SPECIFICE FOTBALULUI ÎN CICLUL GIMNAZIAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

8. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE A ELEVILOR DIN CICLUL LICEAL ÎN 

CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

9. SPECIFICUL METODOLOGIEI DE DEZVOLTARE FIZICĂ ŞI PSIHPMOTRICE A 

ELEVILOR DIN CICLUL LICEAL

10. SPECIFICUL EFORTULUI FIZIC ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII LECŢIILOR DE 

EDUCAŢIE FIZICĂ CU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL

11. SELECŢIA SI ORIENTAREA SPORTIVILOR CE PRACTICA POLO PE APA IN 

PROCESUL PREGĂTIRII MULTIANUALE



12. STUDIUL PRIVIND INDICII SOMATICI ŞI MOTRICI AL ELEVILOR DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

13. СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ГРЕБЦОВ 

В МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКЕ

14. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА КОРРЕКЦИЮ  

ПОНИЖЕННОГО УРОВНЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

15. ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ

16. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ

17. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СКАЛОЛАЗОВ

18. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ Ю НЫХ СКАЛОЛАЗОВ (ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ)

19. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА В ТРЕНИРОВКЕ 

БОРЦОВ САМБИСТОВ ДЛЯ РЕШ ЕНИЯ ЗАДАЧ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ

20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

Ж ИЗНИ У УЧАЩ ИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Tematica tezelor de Maşter la programul Psihopedagogia educaţiei fizice şi 
sportului

1. Valorificarea comportamentului prosocial la elevi prin mijloacele educaţiei fizice şi 

sportului

2. Diminuarea stării de anxietate precompetiţională la sportivi ce practică tenisul de câmp

3. Corectarea tulburărilor de psihomotricitate la elevii cu CES prin mijloacele educaţiei fizice 

incluzive

4. Strategii de reglare şi autoreglare a manifestărilor psihocomportamentale a sportivilor

5. Основы психопедагогического формирования профессиональных компетенций 

учителя

6. Особенности проявления волевой активности у учащихся в процессе физического 

воспитания

7. Формирование социальных компетенций у учеников посредством физической 

культуры и спорта



Психологопедагогические условия формирования у учащейся молодежи мотивации 
занятия спортом

Психопедагогическое изучение особенностей личности спортсменов в условиях 
стресса

10. Particularităţi de formare psihopedagogică a profesorului de educaţie fizică

11. Particularităţi de evaluare psihopedagogică a sportivilor

12. Strategii psihopedagogice de soluţionare a conflictelor interpersonale în grupul de sportive 
de vârstă adolescentă

13. Aspectele psihopedagogice ale personalităţii profesorului de educaţie fizică: Impactul 

acestora asupra procesului didactic

Socializarea elevilor claselor gimnaziale prin activităţile extracurriculare de educaţie fizică

15. Aspecte psihopedagogice ale leadershipului educaţional al viitorului cadru didactic;

16. Formarea profesional-pedagogică în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului 

superior de profil prin prisma exigenţelor actuale ale pieţei muncii

17. Strategii de pregătire psihologică a adolescenţilor sportivi în procesul de antrenament

18. Impactul pregătirii psihologice a sportivilor adolescenţi asupra performanţei sportive

19. Studiul stărilor afective la adolescenţii sportivi

20. Abordări pedagogice de implementare a elementelor de corectitudine în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în şcoală

21. Motivarea elevilor pentru practicarea exerciţiului fizic în cadrul parteneriatului şcoală- 
familie

22. Repere psihopedagogice ale dezvoltării motivaţiei la elevi pentru practicarea exerciţiului 
fizic;

23. Fundamente pedagogice ale formării competenţelor parentale în contextul educaţiei fizice;

24. Evaluarea factorilor de risc importanţi pentru starea de sănătate a elevilor din localităţile 
rurale;

Manifestarea inteligenţei emoţionale la profesorii de educaţie fizică în activităţi cu elevii de 
vârstă adolescentă

26. Optimizarea procesului de selecţie în sport prin aplicarea evaluării psihologice

27. Integrarea copiilor cu CES prin activităţile de educaţie fizică.

28. Formarea antrenorilor în pregătirea psihică a sportivilor.

Programul Educaţie Management şi Marketing în Sport

1. Основные направления и резервы улучшения деятельности физкультурно-спортивного 

клуба (на примере...).



2. Организация управления спортивной федерацией (на примере...).

3. Организация работы спортивной секции на основании предпринимательского патента.

4. Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба (на примере...).

5. Организация деятельности волонтёрского движения в процессе проведения спортивных 

мероприятий.

6. Резервы улучшения маркетинговой деятельности физкультурно-спортивного клуба (на 

примере...).

7. Бизнес-план физкультурно-спортивного клуба (на примере............ )

8. Managerul în sistemul de management al calităţii sportive

9. Sudiu privind cerinţele de calificare ale unor categorii de resurse umane din cadrul organizaţiei 

sportive prin prisma standardelor ocupaţionale naţionale şi europene.

10. Studiu constatativ privind raporturile dintre manageri şi lideri în procesul de organizare şi 

dirijare a organizaţiei sportive.

11. Studiu constatativ privind calitatea serviciilor oferite de organizaţiile sportive prin cuantificarea 

performanţei aşteptate.

12. Evaluarea climatului comunicaţional din şcolile Republicii Moldova.

13. Estimarea strategiilor de promovare şi fortificare a imaginii publice, adoptate în mediul 

educaţional.

14. Imaginea publică -  patrimoniu al entităţii sportive.

15. Comunicarea cu presa: avantaje şi dezavantaje pentru instituţii (entităţi) şi persoane.

16. Evoluţia relaţiilor publice în societatea umană.

17. Codul de etică în relaţiile publice: cunoaşterea lui prin cercetare şi educaţie.

18. Relaţiile publice -  funcţie importantă a managementului organizaţiei sportive.

19. Comunicarea managerială-indicator al calităţii organizaţionale. Modele discursive actuale în 

mass-media.
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TEZE DE LICENŢĂ

Specialitatea -  1000.1 Antrenament sportiv

DIRECŢIA 1 „PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂM ÂNT PREŞCOLAR, GIMNAZII, 
LICEE, COLEGII ŞI INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
SUPERIOR”

1. Argumentarea mijloacelor de dezvoltare a calităţilor/capacităţilor motrice de bază la elevi de 
vârste diferite în cadrul lecţiei de atletism în instituţiile publice de învăţământ (licee, 
gimnazii), colegii şi instituţii de învăţământ superior).

2. Cercetarea eficienţei aplicării diferitelor mijloace şi metode de instruire a tehnicii exerciţiilor 
atletice elevi de vârste diferite în cadrul lecţiei de atletism (licee, gimnazii, colegii şi 
instituţiile de învăţământ superior).

3. Argumentarea experimentală a metodicii aplicării trenajoarelor/aparatelor la lecţii în clase 
diferite în şcolile de cultură generală (licee, gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ 
superior).

4. Cercetarea metodicii aplicării diferitelor complexe de exerciţii pentru instruirea tehnicii 
(dezvoltarea calităţilor/capacităţilor motrice) la lecţia de atletism în şcolile de cultură 
generală (licee, gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior).

5. Cercetarea corelării optimale în procesul selectării/aplicării metodelor şi mijloacelor de 
dezvoltare a calităţilor/capacităţilor motrice în diferite clase în şcolile de cultură generală 
(licee, gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior).

6. M etodica de organizare şi desfăşurare a controlului independent al nivelului de pregătire de 
către elevi, în scopul susţineiia normativelor de control din curriculumul şcolar (calităţile



motrice de bază, exerciţii în parte, teste de control) în diferite clase în şcolile de cultură 
generală (licee, gimnazii, colegii şi instituţiile de învăţământ superior).

DIRECŢIA a Il-a  „PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE PREGĂTIRE
(ANTRENAM ENT) A SPORTIVILOR TINERI”

1. Argumentarea experimentală a corelării optimale a volumului şi intensităţii mijloacelor PFS 
la diferite etape de pregătire a sportivilor tineri (alergători pe diferite distanţe, aruncători: 
aruncării greutăţii, suliţei, discului, ciocanului; săritori: în înălţime, lungime, triplusalt, cu 
prăjina).

2. Cercetarea şi argumentarea experimentală a testelor de control aplicate pentru repartizarea 
sportivilor tineri cu trecerea lor în grupele specializării sportive iniţiale (alergători pe diferite 
distanţe, aruncători, săritori).

3. Argumentarea mijloacelor de dezvoltare a calităţilor/capacităţilor motrice de bază (forţa, 
forţa-viteză, rapiditatea, anduranţa, îndemânare, mobilitate/supleţe) la sportivii tineri în 
diferite etape ale pregătirii sportive multianuale (alergători pe diferite distanţe, aruncători, 
săritori).

4. Cercetarea corelării optimale a mijloacelor şi metodelor PFG şi PFS la diferite etape ale 
antrenamentului multianual (alergări, sărituri, aruncări).

5. Argumentarea experimentală a metodicii de selecţie a elevilor în grupele de iniţiere sportivă.

6. Cercetarea eficienţei aplicării trenajoarelor/aparatelor, diferitelor mijloace şi metode pentru 
perfecţionarea procesului pregătirii tehnice, fizice, tactice la sportivii tineri (alergători, 
aruncători, săritori).



DIRECŢIA a IlI-a  „PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE ANTRENAM ENT
AL SPORTIVILOR DE PERFORM ANŢĂ”.

1. Argumentarea experimentală a metodelor de dezvoltare (perfecţionare) a 
calităţilor/capacităţilor motrice (forţa, forţa-viteză, viteză, rezistenţă, îndemânare, 
supleţe).

2. Argumentarea planificării antrenamentului sportiv (alergări, aruncări, sărituri, marş 
sportiv) la etapele măiestriei sportive superioare şi cea a perfecţionării sportive.

3. Cercetarea caracteristicilor-model ale sportivilor de calificare înaltă în probele de atletism 
(alergări pe diferite distanţe, aruncarea greutăţii, suliţei discului, ciocanului; sărituri în 
înălţime, în lungime, triplusalt, cu prăjina, marş sportiv , alergări pe şosea şi de cros/trail 
cros).

4. Cercetarea mijloacelor şi metodelor pregătirii tehnice a sportivilor de performanţă 
(alergători, aruncători, săritori) în diferite perioade ale unui ciclu anual de pregătire.

5. Cercetarea particularităţilor pregătirii sportivilor de performanţă la altitudine (în diferite 
zone geografice).

6. Cercetarea eficienţei aplicării exerciţiilor speciale cu acţiune selectivă (de forţă (cu 
caracter static şi dinamic), forţa-viteză, viteză, rezistenţă, îndemânare, supleţe) în etapa 
perfecţionării sportive şi repartizarea lor optimală într-un ciclu anual de pregătire.

7. Cercetarea eficienţei aplicării mijloacelor şi metodelor de refacere a sportivilor şi 
argumentarea lor ştiinţifico-teoretică, metodică şi experimentală.

Specialitatea -  1000.1 înotul sportiv

1. Analiza planificării antrenamentelor după zonele de efort la diferite etape de pregătire.
2. Analiza tehnicii startului şi metodica instruirii în înotul sportiv” .
3. Aplicarea jocurilor şi distracţiilor în antrenamentul înotătorilor”
4. Aplicarea metodei de antrenament cu intervale pentru dezvoltarea vitezei şi rezistenţei 

speciale a înotători lori a distanţe mici” .
5. Argumentarea şi elaborarea metodicii de instruire incipientă între grupele de 

diferită vîrstă şi pregătirefizică” .
6. Aspecte teoretice, concepte, privind fenomenul de refacere în prognozarea 

rezultatelor sportive în înotul deperformanţă” .
7. Controlul pedagogic la lecţiile de înot”.
8. Cu privire la eficienţa aplicării sistemului de recuperare hidroterapeutică în afecţiunile 

organismului uman”.
9. Dezvoltarea calităţilor motrice -  „forţa” în prognozarea antrenamentului sportiv” .
10. Dezvoltarea capacităţii de coordonare a înotătărilor” .
11. Dezvoltarea flexibilităţii a înotătorilor” .
12. Dezvoltarea rezistenţei la înotători” .
13. Dezvoltarea vitezei la înotători”.
14. Evoluţia dezvoltării tehnicii înotului craul pe piept” .
15. Evoluţia dezvoltării tehnicii înotului sportiv.
16. Factorii care determină nivelul de manifestare a capacităţilor de rezistenţă la înotători” .
17. Factorii care determinănivelul de manifestare a capacităţilor de viteză la înotători” .



18. Folosirea înotului cu scopul de reabilitare cu persoanele, care au dificienţe pulmonare”.
19. Folosirea jocurilor şi distracţiilor în apă în timpul învăţării înotului” .
20. Hipoxia naturală şi artificială în sistemul de pregătire a înotătorilor” .
21. Istoria Jocurilor Olimpice şi analiza comparativă” .
22. înotul curativ ca mijloc de recuperare în dificientele fizice de vîrstă pubertară” .
23. Metoda creşterii rezistenţei la înotătorii de performanţă în lucru cu caracter aerob”.
24. Metodele antrenamentului sportiv” .
25. Metodele de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică cu clasele primare prin 

aplicarea jocurilor de înot şidinamice”
26. Metodele de instruire la înot cu copiii de vîrstă preşcolară” .
27. Metodele şi mijloacele de dezvoltare a forţei fizice în procesul de antrenament a 

înotătorilor-începători”.
28. Metodica de dezvoltare a calităţilor fizice la înotători” .
29. Metodica învăţării înotului în şcoli şi licee” .
30. Metodica învăţării înotului la vîrstă înaintată”

31. Optimizarea selecţiei şi pregătirii înotătorilor de 11-12 ani în cadrul macrociclului de 
antrenament.

32. Particularităţile antrenamentului sportiv în nataţie” .
33. Planificarea anuală a pregătirii înotătorilor” .
34. Planificarea în sistemul de pregătire a înotătorilor” .
35. Planificarea multianuală a înotătorilor de performanţă”.
36. Pregătirea de forţă a înotătorilor” .
37. Pregătirea de viteză a înotătorilor” .
38. Pregătirea fizică şi tehnică a înotătorilor juniori în baza utilizării mijloacelor tehnice” .
39. Pregătirea înotătorilor de performanţă în perioada de „îngustare”.
40. Rezistenţa la înotătorii de performanţă”.
41. Selecţia sportivă în nataţie” .
42. Selecţia şi orientarea în sistemul de pregătire a tinerilor înotători” .
43. Selecţia şi orientarea înotătorilor în sistemul de pregătire de lungă durată” .
44. Sistemele de învăţare a tehnicii înotului sportiv” .
45. Studiu privind formelor de evidenţiere a forţei la înotători”.
46. Studiu privind îmbunătăţirei activităţilor motrice
47. Studiu privind la metodele de dezvoltare a rezistenţei” .
48. Studiul eficienţei prognozării în selecţia sportivă a înotătorilor”,
49. Utilizarea mijloacelor tehnice în pregătirea înotătorilor la etapa incipientă de instruire” .

Specialitatea -  1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement

1. Promovarea şi organizarea formelor de turism în Republica Moldova
2. Promovarea produselor turistice pe piaţa turistică din Republica Moldova prin 

intermediul platformei on-line

3. М аркетинг туристического рынка в контексте чрезвычайных ситуациях
4. Analiza perspectivelor de dezvoltare a turismului balneo-medical în plan naţional şi 

internaţional
5. Turismul sportiv in industria turistică



6. Managementul întreprinderilor de turism
7. Analiza fluxurilor turistice internaţionale
8. Pelerinajul în industria turistică a republicii moldova
9. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice în cadrul instituţiilor extraşcolare
10. Sărbătorile Naţionale - factor de promovare a turismului autohton
11. Specificul serviciilor turistice în mediul rural
12. Potenţialul turistic al Republicii M oldova factor de dezvoltare şi promovare a 

domeniului
13. Influenţa globalizării asupra dezvoltării turismului
14. Facilităţile investiţiilor turistice în Republica Moldova
15. Managementul turismului vitivinicol -  tendinţe şi modalităţi de dezvoltare
16. Particularităţile activităţii de management a structurilor de cazare
17. Turismului vitivinicol în Republica Moldova
18. Promovarea produselor turistice prin intermediul tehnologiilor informaţionale

19 .Turismul şi rolul în sistemul de educaţie fizică şi sport

2 0 .Managementul agenţiei de turism (studiu de caz )
21. Turismul de croazieră şi fluvial la nivel European
22. Potenţialul turistic în zona de nord şi rolul în industria turistică a Republicii Moldova
23. Rolul meşterilor populari în industria turistică autohtonă
24. Analizei peţi turistice pre şi post pandemie
25. Potenţialul turistic şi de agrement al unei zone turistice (studiu de caz )
26. Turismul cultural -  factor de atragere a turiştilor la nivel internaţional
27. Развитие делового туризма в Республики Молдова
28. Particularităţile de pregătire a sportivilor în turismul pedestru
29. Analiza companiilor avia care activează pe piaţa turismului din cadrul Aeroportului 

Internaţional Chişinău
30. Tendinţele şi problemele din cadrul structurilor de cazare al R.M



TEZE DE MASTER

Programul de maşter - Tehnologia Antrenamentului Sportiv

1. Aparatul conceptual al teoriei şi metodologiei atletismului, valoarea sa cognitivă şi 
aplicativă.

2. Caracteristicile teoriei şi metodologiei atletismului, relaţia cu alte ştiinţe.
3. Rolul integrat al teoriei şi metodologiei atletismului în sistemul educaţiei fizice 

profesionale.
4. Probleme actuale ale cercetării în domeniul educaţiei fizice şi al sportului (atletism).
5. Tendinţele actuale în dezvoltarea teoriei şi metodicii atletismului.
6. Caracteristicile domeniilor generale pregătitoare şi specializate în sistemul contemporan 

al sportului (atletism)
7. Noile cerinţe pentru îmbunătăţirea sistemului de instruire a personalului de înaltă 

calificare în domeniul educaţiei fizice (atletism).
8. Caracteristicile mijloacelor şi metodelor tradiţionale (clasice) şi a celor contemporane ale 

educaţiei fizice, clasificarea acestora (atletism).
9. Impactul mijloacelor din atletism asupra stării funcţionale şi morfo-funcţionale a 

organismului, în procesul de educaţie fizică.
10. Mijloace şi metode cu impact complex asupra îmbunătăţirii acţiunilor motorii şi creşterii 

nivelului calităţilor motrice.
11. Aplicarea eficientă a factorilor igienici şi a celor de mediu pentru implementarea 

sarcinilor de educaţie fizică şi sport.
12. Procesul de învăţare a acţiunilor motrice şi procesul de formare a priceperilor şi 

deprinderilor matrice în atletism. Procesul şi etapele învăţării acestora, tendinţele actuale 
(utilizarea instrumentelor tehnice etc.).

13. Problema teoriei şi metodologiei dezvoltării calităţilor/capacităţilor motrice şi de formare 
a priceperilor şi deprinderilor motrice la atleţii de specializări diferite.

14. Tendinţele actuale în dezvoltarea forţei, vitezei, capacităţilor coordonative, rezistenţei şi 
supleţei.

15. Problema formării cadrelor calificate în domeniul atletismului, în procesul de educaţie 
fizică.

16. Teoria modernă a structurii lecţiei de antrenament atletic şi alte forme de organizare a 
activităţii de educaţie fizică prin mijloace din atletism.

17. Atletismul şi rolul acestuia în educaţia fizică profesional-aplicativă.
18. Problema pregătirii atleţilor de diferite vârste, gen şi nivel de calificare.
19. Modalităţi de îmbunătăţire a predării atletismului în cadrul secţiilor de atletism în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar.
20. Probleme ştiinţifice şi aplicative privind îmbunătăţirea activităţilor extracuriculare în 

sistemul de educaţie suplimentară (atletism).
21. Aplicarea mijloacelor de cultură fizică şi sport (atletism) în activităţile sportului pentru 

toţi.
22. Caracterul aplicativ al mijloacelor din atletism şi folosirea acestora în activităţile 

recreative cu populaţia adultă.



23. Organizarea procesului de intruire şi antrenament în diferite probe ale atletismului, cu 
diferit contigent de sportivi.

24. Cercetarea problemei pregătirii sportivilor de mare performanşă în condiţiile diferitelor 
zone geografice şi la altitudine.

25. Cercetarea problemei structurării procesului de antrenament de scurtă şi lungă durată cu 
atleţii de diferite vârste, gen şi nivel de pregătire.

Programul de maşter - Tehnologii şi management în turism

1. Analiza particularităţilor serviciior turistice în cadrul agropensiunilor din Republica 
Moldova. *

2. Particularităţile de pregătire a sportivilor în turismul pedestru.
3. Особенность развитие спортивного туризма в Республике Молдове.
4. «Особенности организации детского туризма.
5. Analiza situaţiei actuale în domeniul serviciilor turistice din Republica Moldova.
6. Rolul ecoturismului în conservarea resurselor turistice a unei regiuni.
7. Particularităţile managementului activităţii structurilor de cazare din municipiul Chişinău
8. Turismul de croazieră şi fluvial la nivel European .

9. Evoluţia turismului mondial pe parcursul anilor 2020-2021 în contextul pandemiei de 
Covid -  19.

10. Turismului vitivinicol în Republica Moldova.

11. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice în cadrul instituţiilor extraşcolare.
12. Potenţialul turistic al Republicii M oldova factor de dezvoltare şi promovare a 

domeniului.

13. Analiza perspectivelor de dezvoltare a turismului balneo-medical în plan naţional şi 
internaţional. ’

14. Sărbătorile Naţionale - factor de promovare a turismului autohton.
15. Rolul meşterilor populari în industria turistică autohtonă.
16. Managementul agenţiei de turism (studiu de caz ).

. Managementul turismului vitivinicol — tendinţe şi modalităţi de dezvoltare.

Şeful Departamentului / POVESTCA LAZARI
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