Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

RAPORT
privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2015

Denumirea si cifrul proiectului
fundamental

Obiectivele proiectului

15.817.06.26F
„Asigurarea
ştiinţifico-metodică
a
procesului de antrenament al
loturilor
naţionale
ale
Republicii Moldova pentru
Jocurile
Olimpice,
campionatele
europene
şi
mondiale (2015-2018)”

1. Elaborarea unui sistem de monitorizare a eforturilor de
antrenament şi competiţionale.
2. Elaborarea programelor de antrenament bazate pe analiza
rezultatelor controlului complex în diferite probe de sport
(atletism, nataţie, haltere, lupte etc.).
3. Determinarea caracteristicilor-model ale sportivului
(parametrii perfecţionării sportive, selectarea sportivilor în
loturile naţionale pentru participarea la diferite concursuri de
anvergură).
4. Argumentarea aspectelor teoretice şi metodologice ale
problemei prognozării, prin cercetări strict direcţionate.

Conducător proiect: Veaceslav
Manolachi
15.817.06.25F
„Strategia
acmeologică
de
pregătire
profesională a specialistului de
cultură fizică în contextul
integrării
europene
a
Republicii Moldova”
Conducător proiect:
Olga Aftimiciuc

Perfecționarea sistemului de pregătire profesională

15.220.06.10I
„Cultura fizică şi sportul întro
societate
bazată
pe
cunoaştere”
Conducător proiect: Liliana
Budevici Puiu

pentru organizarea manifestării ştiinţifice internaţionale pentru
anul 2015
termen de executare “31” decembrie 2015

Volumul
finanţării
planificate şi
executate/2015
400,4 mii lei

Bugetul de stat
320,3
Cofinanţare
80,1

Bugetul de stat
174.9
cofinanţare 43,5

30 Bugetul de
stat
Cofinanţare 7,5

Sumarul activităţilor proiectelor realizate în anul 2015

Activităţi planificate

Denumirea
proiectului
„Strategia
acmeologică
pregătire
profesională
specialistului
cultură fizică
contextul
integrării
europene
Republicii
Moldova”

de
a
de
în

a

•Analiza problemelor teoretice
ale pregătirii profesionale a
specialistului din domeniu
•Determinarea metodologiei
sistemului de pregătire
profesională a specialistului din
domeniu
Stabilirea modalității de
asigurare metodico-ştiinţifică a
procesului de pregătire a
specialiştilor din domeniu
Elaborarea diagnosticii psihopedagogice a
activităţii profesionale a
specialistului de cultură fizică
Realizarea Conferinţei
ştiinţifice Internaţionale
„Problemele acmeologice în
domeniul Culturii fizice”

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în
cadrul proiectului
S-au stabilit particularităţile acmeologice ale
peocesului de pregătire profesională a
specialistului de cultură fizică pe diferite
direcţii.
S-a stabilit că diversitatea specialităților din
domeniul culturii fizice impune o atitudine
complexă față de procesul de pregătire și
formare a specialistului respectiv, fiind în
corespundere cu cerințele și necesitățile
societății.
 S-au concretizat competenţele profesionale ale
specialistului de cultură fizică de diferite
direcţii.
S-a stabilit metodologia diagnosticării a
competențelor respective, a măiestriei
profesionale pedagogice ale specialistului din
domeniu.
Elaborarea blocurilor de teste pedagogice şi
psihologice pentru diagnostica măiestriei
profesionale a specialistului din domeniu.

Sumarul activităţilor proiectelor realizate în anul 2015
Denumirea
proiectului
„Asigurarea
ştiinţificometodică
a
procesului
de
antrenament
al
loturilor naţionale
ale
Republicii
Moldova pentru
Jocurile Olimpice,
campionatele
europene
şi
mondiale ”

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului

•Analiza
literaturii
ştiinţifice contemporane
•Analiza planurilor de
lucru ale sportivilor din
loturile naţionale
•Aprecierea volumului
şi intensităţii efortului
în diferite etape de
pregătire a sportivilor
din diferite probe de
sport

•Evidenţăirea opiniilor autorilor privind clasificarea
eforturilor din punct de vedere al vîrstei, sexului,
calificării şi probei de sport practicate
•Stabilirea profilului sportivului în baza planurilor
de lucru şi rezultatelor testărilor sportivilor din
diferite probe de sport a condus la etc.
•S-a stabilit schema principală clasificării efortului
în proba de înot, atletism şi lupte.
•S-au determinat indicii fiziologici pînă şi după efort
fizic.
•A fost apreciat volumul şi intensitatea efortului în
diferite etape a ciclului anual (pregătitoare şi
competiţională)
a
alergătorilor,
înotătorilor,
canotorilor,
luptătorilor,
halterofililor
şi
aruncătorilor.
•În rezultatul cercetărilor efectuate s-au stabilit
parametrii eforturilor de antrenament în cadrul
unui mezociclu şi al unui macrociclu de pregătire şi
al unei şedinţe de antrenament.
• S-au elaborat caracteristicile-model ale nivelului de
pregătire tehnică şi fizică specială la atleţi, luptători
şi înotători.

Activitatea editorială în cadrul proiectelor

Nr.
d/o

Articole
Naţionale
(Categori
a C)

Articole
numai cu
autori
autohtoni

Articole
în alte
reviste
editate în
străinătate

Articole
în
culegeri
internaţio
nale

Monografii
editate în
ţară

Manuale

Culegeri

1.
(OA)

3

22

4

16

1

1

1

2.
(MV)

10

15

4

4

2

5

1

3.
(L.BP)

129

1

„Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor
naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele
europene şi mondiale ”

„Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de cultură
fizică în contextul integrării europene a Republicii Moldova”

Cadrul de finanţare în 2015

Alocaţii bugetare
(mii lei)

Volumul mijloacelor
financiare (mii lei)

Proiecte
instituţionale
(mii lei)

Postdoctorat
(mii lei)

642,4

642,4

524,4

148

Mijloace speciale

131,1 mii lei

Resurse umane antrenate în proiectele de cercetare
Nr.
d/o

Cercetători ştiinţifici principali

Cercetători ştiinţifici
superiori

Cercetători ştiinţifici

1.
(OA)

1

4

2

2.
(MV)

1

6

5

Resurse umane şi structura personalului antrenate in cercetare/universitate
după ocupaţie, vîrstă şi gen

Categorii de
personal

De bază

Conducători

7

Femei

1

Cercetători

24

Femei

10
De bază

Categorii de
personal

25-34

35-44

45-54

55-64

65 şi peste

Total fără
cumul
intern

1

2

1

1

2

1

1

2

5

5

4

1

2

3

25-34

35-44

45-54

55-64

1

3

5

Doctori
habilitati

9

Femei

0

Doctori în
stiinţe

58

6

10

11

Femei

24

8

6

10

2

24
10

65 şi peste

Total fără
cumul
intern
9

7

58
24

Categorii de
personal

De bază

25-34

35-44

45-54

55-64

1

1

Postdoctoranzi

2

Femei

1

Doctoranzi

89

19

27

8

Femei

35

2

8

17

65 şi peste

Total fără
cumul
intern
2

89
8

35

Categorii
de
personal

De bază

25-34

Ingineri si
specialisti cu
studii
superioare

8

1

Femei

1

1

Tehnicieni,
laboranţi

17

2

Femei

17

17

Alte
categorii

5

Femei

5

35-44

45-54

55-64

65 şi peste

Total fără
cumul
intern

3

2

1

8

1

Potenţial logistic 2015

Spaţii, total (mp)

Spaţii destinate cercetărilor
ştiinţifice

Proprii

29460

11611

11611

Echipament
stiintific

De până la 3 ani

De 3-5 ani

De peste 5 ani

Cu acces la
internet

Număr de
calculatoare
personale

7

14

5

26

Dotare sala de conferinţe

1739,5 mii lei

Performanţă şi vizibilitate la nivel internaţional
Publicaţii în
străinătate

Număr publicaţii

Impactul
internaţional al
cercetărilor şi
elaborărilor

Numărul
rezultatelor cu
impact

Monografii

1

Articole in reviste
editate (B+)

17

Premii din
străinătate

2

Articole în culegeri

11

4

Rezumate (teze) la
Conferinţe ştiinţifice

12

Rapoarte la
conferinţe
internaţionale

Apreciere internaţională
Membru de onoare al academiilor de ştiinţe
din străinătate
Membru al colegiului de redacţie al revistelor
de specialitate consacrate de peste hotare
Profesor invitat în instituţii universitare
consacrate din străinătate

Număr rezultate obţinute
1
20
4

Contribuţie ştiinţifică şi recunoaştere naţională
Publicaţii în ţară

Număr publicaţii

Monografii

9

Articole în reviste naţionale (B)

5

Articole în reviste naţionale (C)

21

Articole în reviste naţionale cu autori de
peste hotare

3

Articole în culegeri

91

Rezumate la conferinţe naţionale

2

Impactul şi relevanţa ştiinţifică

Număr rezultate obţinute

Premii naţionale

1

Alte distincţii de apreciere a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice

2

Menţiuni ale rezultatelor în presă

1

Apreciere naţională şi antrenare în activităţi
conexe cercetării

Număr de indicatori obţinuţi

Doctor Honoris Cauza conferit

4

Doctor conferit

8

Conferenţiar universitar conferit

3

Redactor şef al unei reviste de specialitate
cotate de CNAA

1

Membru al colegiilor de redacţie al
revistelor de specialitate cotate de CNAA

10

Conducător al proiectelor de cercetare

3

Preşedinte al comitetului de program al
manifestărilor ştiinţifice naţionale

3

Membru al comitetului de program al
manifestărilor ştiinţifice naţionale

6

Expert al CSSDT si CNAA

1

Preşedinte al CŞS al tezelor de doctor

7

Secretar al CŞS al tezelor de doctor

7

Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe
cercetării

Număr de indicatori obţinuţi

Membru al CŞS al tezelor de doctor habilitat/doctor

13

Referent la susţinerea tezei de doctor

7

Preşedinte al examenelor de licenţă

2

Membru al comisiilor de licenţă/master

42

Preşedinte al SŞP

1

Membru al SŞP

18

Secretar al SŞP

1

Relevanţă socială

Număr

Cursuri elaborate

11

Conducător al persoanelor care au susţinut teze de
licenţă/master

111

Conducător al persoanelor care au susţinut teza de
doctor

7

Consultant ştiinţific al persoanelor care au susţinut
teza de doctor

1

Conferinţe ştiinţifice naţionale organizate

4

Activităţi de perspectivă
1.Încheierea de contracte:
• în programe naţionale și internaţionale;
•cu autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile sportive, inclusiv şi cu alţi agenţi economici
interesaţi de dezvoltarea domeniului culturii fizice în Republica Moldova.
2. Organizarea unui "Club al cunoştinţelor şi ideilor ", în care să fie atraşi tinerii studenţi,
absolvenţi, cercetători
3. Majorarea indicatorului tinerilor cercetători
4.Creşterea numărului de publicații ale cadrelor didactice/doctoranzilor/post-doctoranzilor în
reviste de peste hotare
5. Elaborarea și editarea Cartei albe a cercetării în domeniul culturii fizice
6. Desfăşurarea Congresului Ştiinţific Internaţional cu genericul ”Sport, Olimpism şi Sănătate”
7. Sprijinirea participării personalului de cercetare ştiinţifică al universităţii prin fonduri
financiare (proprii sau atrase) la conferinţe internaţionale cotate ISI sau BDI.
8.Elaborarea “Ghidul performanţei ştiinţifice în domeniul culturii fizice” şi a “Ghidului calităţii
cercetării ştiinţifice în domeniul culturii fizice”
9.Perfecționarea organizării procesului de studii la masterat, doctorat și a cercetării la postdoctorat și creșterea nivelului calitativ și aplicativ al cercetărilor; perfecționarea programelor de studii
la ciclul II, III .
10. Creșterea numărului de teze de doctor susținute în termen .
11. Creşterea publicaţiilor electronice
12. Dezvoltarea revistei ştiinţifice a universităţii “Ştiinţa Culturii Fizice” în scopul acreditării
acesteia la categoria B.
13.Crearea bazelor de date ştiinţifice on –line la nivel universitar
14. Participarea în proiecte Erasmus şi Orizont 2020.

Vă mulţumesc pentru
atenţie!

