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În perioada 31.03.202-02.04.2021 în cadrul catedrelor pendinte Facultății
Pedagogie și anume: Catedra Natație și Turism, Științe Psihopedagogice și
Socioumanistice, Bazele teoretice și metodice ale culturii fizice, dar și Catedra
gimnastică la specialitatea - Fitness și programe de recreare (ciclul I) și Tehnologii
și management în turism (Ciclul II), au avut loc conferințele științifice studențești
la care au participat studenții și masteranzii care își fac studiile în cadrul facultății
de la specialitățile: 0114.16 Educație fizică, 100.1 Fitness și programe de recreare,
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement; Psihopedagogia educației fizice și
sportului, Tehnologii și management în fitness.
Catedra

Științe

Psihopedagogice și Socioumanistice a desfășurat

Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu genericul „Probleme actuale
ale teoriei și practicii culturii fizice”, în cadrul Catedrei pe 31 martie 2021, în
format ONLINE.
Comunicările au reflectat subiecte actuale la următoarele domenii de
cercetare: Psihologie, Pedagogie, Educaţie incluzivă, Sociologie, Filozofie, Istorie,
Etică profesională. Pentru conferința științifică internațională finală care va avea
loc în cadrul USEFS, au fost înaintați trei studenți: Gîlcă Igor, masternad an.II.,
Cojocaru Ion, masterand an. II și Roșcovan Maria, studenta gr. 208 SHTA.
Catedra Natație și Turism în cadrul catedrei conferința a avut loc în cadrul a
două secțiuni și anume: Turism la data de 31.03.2021 și Natație la data de
01.04.2021. La conferința în cadrul secției de Turism au fost 15 comunicări
actuale, care au abordat subiecte legate de dezvoltarea diferitor forme de turism în
condițiile de pandemie, dar și subiecte care au scos în evidență turismul asanativ și
balnear. La final membrii comisiei de experți au selectat cei trei studenți care vor
particpa la conferința științifică internațională studențească din cadrul USEFS și
anume: Roșcovan Maria, studenta an II., grupa 208 SHTA; Sarsaman Daniela,
studenta an. III., grupa 310SHTA, Lupașco Olga, studenta an. III., grupa
310SHTA.

În cadrul conferinței științifice a studenților cu specializarea Natație, au fost
prezentate 13 comunicări privind problematica învățării, practicării și perfecționării
înotului sportiv. Cu deosebit interes au prezentat lucrările elaborate studenții:
Stepanov A., Siminel D., Galișnicov V., Gubenco S. etc. Lucrările prezentate
reflectă date privind problematica practicării, perfecționării și învățării înotului
sportiv; au fost supuse unor analize minuțioase, bazate pe studiul literaturii de
specialitate, pe rezultatele experimentale efectuate stabilind concluzii practicometodice orientate spre implementarea în antrenamentul sportiv. Astfel, comisia de
experți a propus pentru participare la forumul științific studențesc al universității
comunicările studenților: Stepanov Alexandru, Galișnicov Vlad, Gubenco Serghei.
Catedra Bazele teoretice și metodice ale culturii fizice a desfășurat
conferința studenților și masteranzilor la data de 30.03.2021. La conferință au
participat cu comunicări 13 studenți. În rezultatul discuțiilor, comisia de experți s-a
bazat pe selecția a patru studenți, care s-au manifestat prin prezentare, răspuns la
întrebări, caracterul lucrării etc. Astfel, studenții: Verejan Vera, st., gr. 206 EF,
Belous Ana, st. Gr. 307 EF și Șemetov Alexandr, masterand TMCF și Lozinschi
Cristina, masterandă vor reprezenta catedra la conferința științifică internațională a
studenților și masteranzilor cu genericul „Probleme actuale ale teoriei și practicii
culturii fizice (ediția a XXIV-a), care va avea loc la 22 aprilie 2021 în cadrul
USEFS.
Catedra Gimnastică (specializarea fitness). Conferința a avut loc la data de
02.04.2021 în cadrul catedrei de gimnastică. Conferința științifică a studenților și
masteranzilor Catedrei de Gimnastică se integrează în planul activităților de
cercetare al Catedrei pentru perioada anilor 2020-2021. Acest eveniment a avut
menirea de a pune în discuție cercetările efectuate de discipolii catedrei pe
perioada anului curent de învățământ. În baza dezbaterilor și aprecierii articolelor
s-a stabilit de a propune pentru participare în cadrul Conferinței Științifice
Internaționale a studenților și masteranzilor cu genericul „Probleme actuale ale
teoriei și practicii culturii fizice (ediția a XXIV-a) din 22 aprilie 2021, a

următorilor studenți și masteranzi: Șablova Svetlana, masterandă, anul II, TMF cu
tema „Поддержание психофизической устойчивости средствами фитнес
программ”;

Secăreanu

Nadejda,

studentă,

gr.

308

FPR

cu

tema

„Психофизическая подготовка бармена-официанта в условиях занятий
фитнесом”; Darcaci Cătălina, studentă, anul III, gr.308 FPR cu tema: „Influența
fitness-ului de forță în tonifierea musculaturii la femei de vârstă 20-25 aniˮ și
Cimpoi Cristina, masterandă, anul II, TMF cu tema: „Particularităţile desfășurării
stretchingu-lui în cadrul antrenamentelor de fitness-aerobic”.
În concluzie, se poate menționa faptul că catedrele au desfășurat conferințe
destul de captivante, unde au fost abordate diverse tematici actuale din domeniul:
educației fizice și sportului, turismului, natației și fitnessului. În cadrul
conferințelor au avut loc dezbateri aprinse, iar în pofida faptului că au fost și sunt
condiții încă de pandemie studenții au realizat cercetări nu numai a literaturii
științifico-metodice de specialitate, dar și cercetării practice a anumitor aspecte
(tehnice, tactice, psihologice, fizice etc.) din probele pe care le practică.
Mai jos sunt atașate mai multe fotografii de la conferințele desfășurate în
cadrul catedrelor care au avut loc ONLINE.

