UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Semnarea Contractului anual de studii, document de bază în procesul de realizare a funcţiei de
acumulare a SNCS, între student şi instituţia de învăţământ, la care acesta îşi face studiile, este o
procedură anuală, obligatorie pentru toate categoriile de studenţi.
Încheierea contractului se va face în perioada 15 – 30 septembrie, la alcătuirea contractului anual de
studii studentul va fi ghidat de decanul (prodecanul) facultăţii.
Contract de studii
Nr.___________ din _________________20___
Facultatea Pedagogie
Specialitatea Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement
Specializarea _______________________
Forma de învăţământ secţia zi
Capitolul I Părţile contractante
Facultatea de PEDAGOGIE reprezentată de DECAN, BUSUIOC SERGHEI, pe de o parte şi
___________________________________ student (ă) la această facultate, anul __1 _, grupa _____ , cu
domiciliul în __________________________ , str. __________________ , ap. _____ , pe de altă parte.
Contractul conţine obligaţiile facultăţii şi ale studentului (ei) cu privire la desfăşurarea activităţilor
didactice în anul universitar 20__/ 20__ .
Capitolul II Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie planul de învăţământ anual, pe care studentul îl va urma şi creditele
care îi vor fi acordate după realizarea acestuia în termenii stabiliţi, în conformitate cu Planul-cadru şi
planul de studii al USEFS pe baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Creditele luate în avans (4-5 credite)se pot raporta în semestrele următoare.
Capitolul III Obligaţiunile facultăţii
Art.1 Să pună la dispoziţia studentului Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior
în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Art. 2 Să asigure toate condiţiile pentru ca studentul să poată urma unităţile de curs înscrise în
prezentul contract.
Art. 3 Decanul (prodecanul) facultăţii să asigure îndrumarea studentului în ceea ce priveşte alegerea
unităţilor de curs opţionale / liber alese / de orientare către alt masterat.
Capitolul IV Obligaţiunile studentului (ei)
Art. 4 Să respecte prevederile Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Art. 5 Să urmeze unităţile de curs înscrise în prezentul contract şi să realizeze lucrul individual indicat
de titularii acestora.
Art. 6 Să se prezinte în termenii stabiliţi pentru evaluările curente şi finale.
Capitolul V
Unităţile de curs pe care studentul (a) se obligă să le urmeze sunt trecute în tabelele de mai jos
I.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unităţi de curs obligatorii – O
Unitatea de curs
Anatomia şi fiziologia umană
Limba modernă I
Tehnologii informaţionale
Bazele teoriei economice
Bazele antreprenoriatului
Bazele teoretice şi metodice ale turismului
Înotul *
Organizarea şi administrarea întreprinderilor
turistice

Codul unit.
Curs
F 01 O. 01
G 01 O. 02
G 01 O. 03
U 01 A. 04
U 01 A. 05
S 01 O. 06
S 01 O. 07
S 01 O. 08

Credite
6
6
3
3
4
3
5

Observaţii

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Economia turismului
Gestiuni hoteliere
Limba modernă II
Tehnici de negocieri şi comunicarea de afaceri în
turism
Jocurile dinamice*
Topografia şi orientarea sportivă*
Tehnici de ghidaj turistic

F 02 O. 09
F 02 O. 10
G 02 O. 11
G 02 O. 12

6
4
4
4

S 02 O. 13
4
S 02 O. 14
4
S 02 O. 15
4
Total credite (O)_____60_______

II. Unităţi de curs opţionale - A (inclusiv din modulul psihopedagogic)
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Codul unit.
curs

Unitatea de curs

Credite

Observaţii

Total credite (A)__________
III. Unităţi de curs liber alese –L
Nr.
Codul unit.
Unitatea de curs
Credite
d/o
curs
1.
Limba română (grupele alolingve)
4
2.
Cantonamentul de tabără (animaţia şi animatorul în
6
turism, nataţia, fotbal)
3.
Perfecţionarea măiestriei sportive I
3
Total credite (L)_____13__
IV. Unităţi de curs de orientare către alt masterat –M
Nr.
Unitatea de curs
d/o
1.
2.
3.

Codul unit.
curs

Credite

Observaţii

Observaţii

Total credite (M)_____________
Capitolul VI Numărul de credite angajate
Numărul total de credite angajate prin prezentul contract este ________ , dintre care :
______ credite pentru cursuri obligatorii (O)
______ credite pentru cursuri opţionale (A)
______ credite pentru cursuri liber alese (L)
______ credite pentru cursuri de orientare către alt masterat (M)
Capitolul VII Alte precizări:
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului _______________________
semnătura studentului

Capitolul VIII Rezilierea contractului
Modificările în contractul anual pot fi operate în primele două săptămâni ale noului an de studii .
Prezentul contract a fost semnat la data ___________________ , şi a fost întocmit în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

DECAN ____________________________
semnătura

STUDENT (A) _______________________
semnătura

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Semnarea Contractului anual de studii, document de bază în procesul de realizare a funcţiei de
acumulare a SNCS, între student şi instituţia de învăţământ, la care acesta îşi face studiile, este o
procedură anuală, obligatorie pentru toate categoriile de studenţi.
Încheierea contractului se va face în perioada 15 – 30 mai, la alcătuirea contractului anual de studii
studentul va fi ghidat de decanul (prodecanul) facultăţii.
Contract de studii
Nr.___________ din _________________20___
Facultatea Pedagogie
Specialitatea Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement
Specializarea _______________________
Forma de învăţământ secţia zi
Capitolul I Părţile contractante
Facultatea de PEDAGOGIE reprezentată de DECAN, BUSUIOC SERGHEI, pe de o parte şi
___________________________________ student (ă) la această facultate, anul __2 _, grupa _____ , cu
domiciliul în __________________________ , str. __________________ , ap. _____ , pe de altă parte.
Contractul conţine obligaţiile facultăţii şi ale studentului (ei) cu privire la desfăşurarea activităţilor
didactice în anul universitar 20__/ 20__ .
Capitolul II Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie planul de învăţământ anual, pe care studentul îl va urma şi creditele
care îi vor fi acordate după realizarea acestuia în termenii stabiliţi, în conformitate cu Planul-cadru şi
planul de studii al USEFS pe baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Creditele luate în avans (4-5 credite)se pot raporta în semestrele următoare.
Capitolul III Obligaţiunile facultăţii
Art.1 Să pună la dispoziţia studentului Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior
în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Art. 2 Să asigure toate condiţiile pentru ca studentul să poată urma unităţile de curs înscrise în
prezentul contract.
Art. 3 Decanul (prodecanul) facultăţii să asigure îndrumarea studentului în ceea ce priveşte alegerea
unităţilor de curs opţionale / liber alese / de orientare către alt masterat.
Capitolul IV Obligaţiunile studentului (ei)
Art. 4 Să respecte prevederile Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Art. 5 Să urmeze unităţile de curs înscrise în prezentul contract şi să realizeze lucrul individual indicat
de titularii acestora.
Art. 6 Să se prezinte în termenii stabiliţi pentru evaluările curente şi finale.
Capitolul V
Unităţile de curs pe care studentul (a) se obligă să le urmeze sunt trecute în tabelele de mai jos
II.

Unităţi de curs obligatorii – O

Nr.
Unitatea de curs
d/o
1.
Organizarea şi dirijarea întreprinderilor de turism sportiv
şi agrement
2.
Tehnici operaţionale de turism
3.
Biomecanica
4.
Psihologia generală
5.
Sporturi de lupte*
6.
Teoria şi metodica turismului sportiv
7.
Turism sportiv*
8.
Igiena şi securitatea în turismul sportiv

Codul unit.
Curs

Credite

F 03 O. 16

6

F 03 O. 17
F 03 O. 18
F 03 O. 19
S 03 O. 20
S 03 O. 21
S 03 O. 22
F 04 O. 23

5
3

3
4
5
4

3

Observaţii

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Etica şi deontologia profesională
Consiliere educaţională şi a carierei
Turism rural
Atletism *
Turism asanativ
Tehnologia turismului activ
Turism montan
Turism nautic
Practica de iniţiere

U 04 A. 24
U 04 A. 25
S 04 O. 26
S 04 O. 27
S 04 A. 28
S 04 A. 29
S 04 O. 30
S 04 O. 31

3
3
4
3
3
3
8

Total credite (O)_____60_______
II. Unităţi de curs opţionale - A (inclusiv din modulul psihopedagogic)
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Codul unit.
curs

Unitatea de curs

Credite

Observaţii

Total credite (A)__________
III. Unităţi de curs liber alese –L
Nr.
Codul unit.
Unitatea de curs
Credite
d/o
curs
1.
Cantonamentul de tabără (atletism, marş turistic,
8
organizarea manifestărilor turistice, jocuri dinamice)
2.
Perfecţionarea măiestriei sportive II
3
3.
Total credite (L)_____11__
IV. Unităţi de curs de orientare către alt masterat –M
Nr.
Unitatea de curs
d/o
4.
5.
6.

Codul unit.
curs

Credite

Observaţii

Observaţii

Total credite (M)_____________
Capitolul VI Numărul de credite angajate
Numărul total de credite angajate prin prezentul contract este ________ , dintre care :
______ credite pentru cursuri obligatorii (O)
______ credite pentru cursuri opţionale (A)
______ credite pentru cursuri liber alese (L)
______ credite pentru cursuri de orientare către alt masterat (M)
Capitolul VII Alte precizări:
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului _______________________
semnătura studentului

Capitolul VIII Rezilierea contractului
Modificările în contractul anual pot fi operate în primele două săptămâni ale noului an de studii .
Prezentul contract a fost semnat la data ___________________ , şi a fost întocmit în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

DECAN ____________________________
semnătura

STUDENT (A) _______________________
semnătura

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Semnarea Contractului anual de studii, document de bază în procesul de realizare a funcţiei de
acumulare a SNCS, între student şi instituţia de învăţământ, la care acesta îşi face studiile, este o
procedură anuală, obligatorie pentru toate categoriile de studenţi.
Încheierea contractului se va face în perioada 15 – 30 mai, la alcătuirea contractului anual de studii
studentul va fi ghidat de decanul (prodecanul) facultăţii.
Contract de studii
Nr.___________ din _________________20___
Facultatea Pedagogie
Specialitatea Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement
Specializarea _______________________
Forma de învăţământ secţia zi
Capitolul I Părţile contractante
Facultatea de PEDAGOGIE reprezentată de DECAN, BUSUIOC SERGHEI, pe de o parte şi
___________________________________ student (ă) la această facultate, anul __3 _, grupa _____ , cu
domiciliul în __________________________ , str. __________________ , ap. _____ , pe de altă parte.
Contractul conţine obligaţiile facultăţii şi ale studentului (ei) cu privire la desfăşurarea activităţilor
didactice în anul universitar 20__/ 20__ .
Capitolul II Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie planul de învăţământ anual, pe care studentul îl va urma şi creditele
care îi vor fi acordate după realizarea acestuia în termenii stabiliţi, în conformitate cu Planul-cadru şi
planul de studii al USEFS pe baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Creditele luate în avans (4-5 credite)se pot raporta în semestrele următoare.
Capitolul III Obligaţiunile facultăţii
Art.1 Să pună la dispoziţia studentului Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior
în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
Art. 2 Să asigure toate condiţiile pentru ca studentul să poată urma unităţile de curs înscrise în
prezentul contract.
Art. 3 Decanul (prodecanul) facultăţii să asigure îndrumarea studentului în ceea ce priveşte alegerea
unităţilor de curs opţionale / liber alese / de orientare către alt masterat.
Capitolul IV Obligaţiunile studentului (ei)
Art. 4 Să respecte prevederile Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
Art. 5 Să urmeze unităţile de curs înscrise în prezentul contract şi să realizeze lucrul individual indicat
de titularii acestora.
Art. 6 Să se prezinte în termenii stabiliţi pentru evaluările curente şi finale.
Capitolul V
Unităţile de curs pe care studentul (a) se obligă să le urmeze sunt trecute în tabelele de mai jos
III.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Unităţi de curs obligatorii – O
Unitatea de curs
Gestiunea resurselor turistice
Bazele statului şi dreptului
Drept european
Legislaţia turistică a R.M. şi internaţională
Tehnologia serviciilor hoteliere
Bazele teoretico-metodice ale activităţii de
cercetare şi metrologia sportivă
Marketingul turistic
Turismul pedestru
Practica tehnologică

Codul unit.
Curs
F 05 O. 32
U 05 A. 33
U 05 A. 34
S 05 O. 35
S 05 O. 36

Credite

3
3
4
4

S 05 O. 37

4

S 05 A. 38
S 05 A. 39

4
8

Observaţii

10.

Geografia turismului

11.
12.
13.
14.
15.

Civilizaţia europeană
Politologia
Elemente de cultură universală şi naţională
Interculturalitate
Filosofia şi logica domeniului de formare
profesională
Istoria mentalităţilor colective
Animaţia şi animatorul în turism
Turismul ecologic
Practica de licenţă
Examen de licenţă

16.
17.
18.
19.
20.

F 06 O. 40
U 06 A. 41
U 06 A. 42
U 06 A. 43
U 06 A. 44

3

3
3
3

U 06 A. 45
U 06 A. 46
S 06 A. 47
S 06 A. 48

3
6
9

Total credite (O)_____60_______
II. Unităţi de curs opţionale - A (inclusiv din modulul psihopedagogic)
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Codul unit.
curs

Unitatea de curs

Credite

Observaţii

Total credite (A)__________
III. Unităţi de curs liber alese –L
Nr.
Unitatea de curs
d/o
1.
Perfecţionarea măiestriei sportive III
2.
Perfecţionarea măiestriei sportive IV
3.
Apărarea civilă

Codul unit.
curs

Credite

Observaţii

3
3
2
Total credite (L)_____8__

IV. Unităţi de curs de orientare către alt masterat –M
Nr.
Unitatea de curs
d/o
1.
2.
3.

Codul unit.
curs

Credite

Observaţii

Total credite (M)_____________
Capitolul VI Numărul de credite angajate
Numărul total de credite angajate prin prezentul contract este ________ , dintre care :
______ credite pentru cursuri obligatorii (O)
______ credite pentru cursuri opţionale (A)
______ credite pentru cursuri liber alese (L)
______ credite pentru cursuri de orientare către alt masterat (M)
Capitolul VII Alte precizări:
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului _______________________
semnătura studentului

Capitolul VIII Rezilierea contractului
Modificările în contractul anual pot fi operate în primele două săptămâni ale noului an de studii .
Prezentul contract a fost semnat la data ___________________ , şi a fost întocmit în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

DECAN ____________________________
semnătura

STUDENT (A) _______________________
semnătura

