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TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ 
 

Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice  

 

 

Aprobat la şedința catedrei  

BTCF din 21.10.20 p.v nr.3 

 

 

Tematica orientativă a tezelor de licenţă, anul de studiu 2020 – 2021 

Specialitatea 0114.16 Educație fizică  

 

1. Aportul lui L.P.Matveev în dezvoltarea Teoriei şi metodicii culturii fizice.  

2. Asigurarea legislativă a educaţiei fizice şi sportului în Republica Moldova. 

3. Evoluţia învăţământului de cultură fizică în Republica Moldova. 

4. Contribuţia TMCF la formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice şi 

sportului. 

5. Probleme actuale ale educaţiei fizice şi sportului în instituţiile de învăţământ 

superior de neprofil. 

6. Formarea competenţelor profesionale la studenţii instituţiilor cu profil pedagogic 

în cadrul disciplinei „Teoria şi metodologia culturii fizice”. 

7. Formarea competenţelor psihomotrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul 

lecţiilor de educaţie fizică cu teme din fotbal. 

8.Metodica dezvoltării rezistentei la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de 

educaţie fizică. 

9. Dezvoltarea şi pregătirea fizică a elevilor din colegii în cadrul activităţilor de 

educaţie fizică şi sport. 

10. Metodica organizării lecţiilor de educaţie fizică cu elevii din clasele primare în 

baza jocurilor dinamice. 

11. Impactului activităţilor de educaţie fizică şi sport asupra procesului de fortificare 

a sănătăţii elevilor din grupa medicală specială. 

12. Dezvoltarea calităţii motrice viteză la elevii claselor gimnaziale prin metoda 

algoritmizării.  

13. Impactul utilizării metodelor interactive asupra reuşitei academice la elevii 

claselor gimnaziale. 

14. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii claselor liceale prin dozarea diferenţiată 

a efortului fizic. 



15. Formarea deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul 

activităţilor de educaţie fizică. 

16. Sporirea densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică la elevii claselor liceale 

prin metoda de joc. 

17. Organizarea şi desfăşurarea gimnasticii de corecţie în instituţiile preşcolare. 

18. Selecţia şi orientarea copiilor cu aptitudini pentru practicarea sportului (proba de 

sport aleasă). 

19. Colaborarea şcolii cu familia în formarea interesului la copii pentru practicarea 

exerciţiilor fizice . 

20. Pregătirea fizică a studenţilor ce practică luptele marţiale (Karate do Şhotokan). 

21. Metodica corectării ţinutei la elevii claselor primare prin mijloace specifice 

educaţiei fizice. 

22. Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor din clasele liceale la disciplina 

educaţie fizică  

23. Metodica dezvoltării elasticităţii la copiii de vârstă preşcolară în cadrul 

activităţilor de educaţie fizică. 

24. Formarea echilibrului şi capacităţilor de coordonare la elevii claselor primare în 

cadrul activităţilor de educaţie fizică. 

25. Studiu cu privire la implicarea copiilor cu dizabilităţi limitate în activităţile de 

educaţie fizică şi sport. 

26. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în ramura de sport aleasă (fotbal, baschet, 

volei, rugby, tenis de câmpetc.). 

27. Dozarea diferenţiată a efortului fizic la elevii claselor gimnaziale în cadrul 

lecţiilor de educaţie fizică. 

28. Formarea competenţelor profesionale la studenţi în cadrul practicii pedagogice. 

29. Dezvoltarea capacităţilor de coordonare la preşcolari în procesul de practicare a 

exerciţiilor fizice şi jocurilor cu mingea. 

30. Recuperarea copiilor-sportivi cu deficienţe fizice prin mijloace specifice 

kinetoterapiei. 

31. Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor din clasele primare la disciplina 

educaţie fizică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catedra Științe Psihopedagogice și Socioumanistice 

 

Aprobat la şedinţa catedrei  

Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

Proces verbal nr. 2 din  23.09.2020 
 

Tematica orientativă a tezelor de licenţă, anul de studiu 2020 – 2021 

Specialitatea 0114.16 Educație fizică  

 

I. Aspecte psihopedagogice ale educației fizice și sportului 

 

Conducător științific: Goncearuc Svetlana, doctor în pedagogie, profesor 

universitar: 
1. Abilităţi psihopedagogice de formare şi conducere eficientă a grupului sportiv 

2. Asistenţa psihopedagogică a  sportivilor în stări de anxietate precompetiţională 

3. Aspectele motrice ale elevilor cu tulburări de învăţare.  

4. Corectarea tulburărilor de psihomotricitate la elevii cu PCI prin mijloacele 

educaţiei fizice în cadrul învăţământului incluziv.  

5. Diminuarea comportamentului deviant la adolescenţi prin activităţi sportive 

6. Formarea motivaţiei pentru practicarea sportului la elevii din treapta gimnazială 

în procesul educaţiei fizice.  

7. Investigarea abilităţilor comunicative ale antrenorului sportiv.  

8. Manifestarea stărilor  conflictuale la adolescenţii sportivi.  

9. Metode de pregătire psihică în sporturile de luptă. 

10. Metode şi tehnici psihopedagogice de cercetare a grupului sportiv. 

11. Modele de activităţi psihopedagogice a studenţilor în cadrul realizării stagiilor de 

practică.  

12. Particularităţi de socializare în cadrul grupului sportiv. 

13. Realizarea educaţiei fizice şcolare în perspectiva abordării centrate pe elev. 

14. Recuperarea  sportivilor traumatizaţi prin utilizarea metodelor psihopedagogice.  

15.  Rolul capacităţilor  psihopedagogice  în obţinerea  performanţei sportive. 

16. Rolul condiţiilor de activitate în manifestarea indicilor cognitivi la sportivii 

adolescenţi 

17. Corectarea comportamentului deviant la adolescenţă prin mijloacele educaţiei 

fizice. 

18. Activităţi psihopedagogice a studenţilor în cadrul stagiilor de practică. 

19. Impactul educaţiei fizice şi sportului în corectarea comportamentului deviant la 

elevii adolescenţi. 

20. Психологопедагогические особенности деятельности учителя физического 

воспитания.  

 

 



Conducător științific: Samoteeva Raisa, doctor în filosofie, conferențiar  

universitar 
1. Sportul – spaţiul de manifestare a personalităţii în masă. 

2. Impactul controlului social asupra agresivităţii şi violenţei în sport. 

3. Abordări macrosociologice ale sportului contemporan. 

4. Comportamentul sportiv: abordări şi explicaţii. 
 

Conducător științific: Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice, lector 

superior: 
1. Formarea specialistului în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului 

superior de profil prin prisma exigenţelor actuale ale pieţei muncii.  

2. Efectele practicării mişcării fizice organizate asupra calităţii vieţii. 

3. Factorii motivaţionali al performanţei şcolare la studenţi. 

4. Formarea competențelor de educație interculturală la viitorii profesori de 

educație fizică 

5. Competențele de leadership educațional în formarea specialistului de educație 

fizică și sport 

6. Impactul stagiilor de practică în formarea competenților profesionale necesare pe 

piața muncii 

7. Profilul psihopedagogic al personalității antrenorului de sport: impactul asupra 

eficienței procesului educațional 

8. Impactul activităților extracuriculare de educație fizică și sport în formarea 

personalității elevilor 

9. Efectele practicării activităților motrice organizate asupra calității vieții 

 

      Conducător științific: Ghețiu Adelina, doctor în pedagogie, lector 

universitar 
1. Formarea competențelor cognitive la elevi în procesul educației fizice școlare. 

2. Formarea /dezvoltarea atenției la elevi în procesul educației fizice școlare. 

 

 

II. Aspecte socioumanistice ale educației fizice și sportului 
 

Conducător științific: Leşcu Artur, doctor în istorie, lector universitar: 

1. Aspecte istorico-teoretice ale componentei etice și morale în lupta  taekwondo. 

2. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în antichitate. 

3. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în evul mediu. 

4. Metodologia şi practica exerciţiilor sportive în epoca modernă. 

5. Pluriaspectualitatea psihopedagogică a liderismului educaţional. 

6. Formarea identităţii şi atitudinilor sociale la tineri prin mijloacele fitness. 

7. Adaptabilitatea la stres a sportivilor în funcţie de trăsăturile de personalitate. 

 
 

 



Catedra Natație și Turism 

 

Aprobat la şedinţa catedrei  

Natație și Turism 

Proces verbal nr. 1 din  12.09.2020 
 

Tematica orientativă a tezelor de licenţă, anul de studiu 2020 – 2021 

Specialitatea 1013.1 Servicii, hoteliere, turism și agrement 

 
1. Rolul turismului sportiv în sistemul de educație fizică și sport  

2. Managementul întreprinderilor de turism (studiu de caz întreprinderea......x) 

3. Analiza perspectivelor de dezvoltare a turismului balneo-medical în plan 

național și internațional 

4. Marketingul agenției de turism (studiu de caz întreprinderea......x) 

5. Managementul turismului vitivinicol –tendințe și modalități de dezvoltare  

6. Promovarea și organizarea formelor de turism în Republica Moldova 

7. Influența globalizării asupra dezvoltării turismului 

8. Particularitățile activității de management a structurilor de cazare (studiu de 

caz hotelul...x) 

9. Маркетинг туристического рынка в контексте чрезвычайных ситуациях  

10. Specificul serviciilor de catering în transportul aerian 

11. Particularitățile activității personalului în cadrul pensiunilor rurale  

12. Strategii de promovare a produselor turistice în cadrul agenției de turism 

(studiu de caz agenția.......x) 

13. Analiza fluxurilor turistice la nivel internațioal în perioada 2018-2020 

14. Particularitățile protecției consumatorului de servicii turistice în Republica 

Moldova 

15. Turismul urban, o importantă componentă economică pentru orașul Chișinău 

16. Particularitățile de organizare și desfășurare a turismului pedestru în 

Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 



Catedra Gimnastică 

Aprobat la şedinţa catedrei  

Gimnastică 

Proces verbal nr. 1 din  04.09.2020 

 

Tematica orientativă a tezelor de licență, anul de studiu 2020 – 2021 la 

programul  

1000.3 Fitness și programe de recreare  

 
1. Reliefarea musculară la bărbați de 20-25 de ani, prin antrenamente de 

fitness-forță. 

2. Metodologia micșorării masei corporale prin practicarea fitness-ului. 

3. Influența fitness-ului asupra dezvoltării rezistenței la adolescenți. 

4. Modelarea siluetei la domnișoare prin aplicarea mijloacelor de fitness forță. 

5. Influența fitness-ului de forță în tonifierea musculaturii la femei de vârstă 20-

25 ani. Metodologia acumulării masei musculare prin practicarea fitness-ului de 

forță. 

6. Aspectele dezvoltării calităților fizice la femei de vârstă medie prin 

practicarea fitness-ului de forță. 

7. Aspectele creșterii masei musculare la adolescenții ce practică fitness-ul de 

forță. 

8. Dezvoltarea rezistenței la femei de vârsta medie prin intermediul fitness-ului.  

9. Influența crossfit-ului asupra dezvoltării calităților fizice. 

10. Dezvoltarea calității fizice prin intermediul fitness-ului de forță. 

11. Perfecționarea calității fizice Forța prin practicarea fitness-ului de forță. 

12. Aplicabilitatea mijloacelor fitness-ului de forță în realizarea conceptului 

„body sculpting”. 

13. Specificul antrenamentelor funcționale cu doamnele de vârsta 25-30 ani. 

14. Efectele antrenamentelor de fitness în ameliorarea pregătirii fizice a 

femeilor de vârstă medie. 

15. Planificarea activităților motrice la educația fizică  în instituțiile preșcolare.  

16. Studierea intereselor elevilor către practicarea exercițiilor de dezvoltare 

fizică generală. 

17. Использование средств силового фитнесса в кондиционной 

тренировке мужчин молодого возраста. 

18. Особенности использования средств силового фитнесса в 

кондиционной тренировки женщин молодого возраста.  

19. Фитнесс как средство формирования фигуры у женщин среднего 

возраста. 

20. Изменение состава тела у мужчин средствами бодибилдинга. 

21. Фитнесс как средство уменьшения объёмов тела у женщин. 

22. Социализация современного человека средствами фитнесса. 



23. Психо-физическая подготовка бармена-официанта в системе фитнесса. 

24. Особенности специализации женщин 35-45 лет, занимающиеся 

фитнесс аэробикой. 

25. Влияние фитнесс технологии на мотивацию занимающихся 

оздоровительным фитнессом. 

26. Силовой фитнесс как средство формирования фигуры у мужчин. 

27. Особенности оздоровительных занятий фитболом с женщинами 40-45 

лет. 

28. Методика развития силовых способностей женщин молодого возраста, 

занимающихся фитнессом. 

29. Методика развития физических кондиций девушек средствами 

силовой аэробики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA TEZELOR DE MASTER  
 

Catedra Științe Psihopedagogice și Socioumanistice 

 

Aprobat la şedinţa catedrei  

Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

Proces verbal nr. 2 din  23.09.2020 

 

Tematica orientativă a tezelor de master, anul de studiu 2020 – 2021 la 

programul  

 Psihopedagogia educației fizice și sportului 

 

Conducător științific: Goncearuc Svetlana, doctor în pedagogie, profesor 

universitar: 

1. Formarea  motivaţiei de învăţare la studenţii sportivi.  

2. Formarea comportamentului prosocial la elevi prin mijloacele edicaţiei fizice 

şi sportului. 

3. Formarea psihopedagocică a liderului sportiv.  

4. Formarea psihopedagogică postmodernă a profesorului de educaţie fizică.  

5. Mecanisme sociale de soluţionare a comportamentului agresiv şi conflictual 

în sport. . 

6. Metode şi tehnici psihopedagogice de cercetare a grupului sportiv. 

7. Motivarea învăţării în dependenţă de tipul temperamental al studenţilor 

sportivi 

8. Pregătirea învăţătorilor / profesorilor de educaţie fizică pentru educaţia 

incluzivă. 

9. Rolul sportului în prevenirea comportamentului violent la preadolescenţi.  

10. Tehnologii psihopedagogice de diagnosticare şi caracterizare a copiilor 

sportivi. 

 

Conducător științific: Samoteeva Raisa, doctor în filosofie, conferențiar  

universitar 

1. Mecanisme sociale de soluţionare a comportamentului agresiv şi conflictual 

în sport 

 

Conducător științific: Calugher Viorica, doctor în ştiinţe pedagogice, lector 

superior: 
1. Formarea competențelor de educație interculturală la viitorii profesori de 

educație fizică 



2. Competențele de leadership educațional în formarea specialistului de 

educație fizică și sport 

3. Impactul stagiilor de practică în formarea competenților profesionale 

necesare pe piața muncii 

4. Profilul psihopedagogic al personalității antrenorului de sport: impactul 

asupra eficienței procesului educațional 

5. Impactul activităților extracuriculare de educație fizică și sport în formarea 

personalității elevilor 

6. Efectele practicării activităților motrice organizate asupra calității vieții 

7. Formarea specialistului în domeniul culturii fizice în cadrul învăţământului 

superior de profil prin prisma exigenţelor actuale ale pieţei muncii.  

 

     Conducător științific:  Ghețiu Adelina, doctor în pedagogie, lector 

universitar 
1. Formarea competențelor cognitive la elevi în procesul educației fizice 

școlare. 

2. Formarea /dezvoltarea atenției la elevi în procesul educației fizice școlare. 

 

Conducător științific: Leşcu Artur, doctor în istorie, lector universitar: 

1. Formarea competențelor de cercetare științifică în cadrul disciplinilor 

psihopedagogice și sportive în învățământul de specialitate din R.M. 

2. Caracterul psihopedagogic al strategiilor didactice moderne în cadrul 

procesului instructiv educativ școlar. 

3. Abordări psiho-pedagogice de formare a competențelor cognitive la elevi în 

cadrul educației fizice școlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catedra Gimnastică 

Aprobat la şedinţa catedrei  

Gimnastică 

Proces verbal nr. 1 din  04.09.2020 

 

Tematica orientativă a tezelor de master, anul de studiu 2020 – 2021 la 

programul  

 Tehnologii și management în fitness 

 

1. Pregătirea psihomotrică a preșcolarilor. 

2. Particularitățile desfășurării stretching-ului în cadrul antrenamentelor de 

fitness-aerobic. 

3. Combaterea kilogramelor în plus la femeile de vârsta 20-25 de ani prin 

antrenamentele de fitness. 

4. Metodologia dezvoltării calității de forță în industria fitness-ului modern. 

5. Профилактика психологического стресса человека современного 

социума в системе фитнес занятий. 

6. Поддержание психо-физической устойчивости средствами фитнесс 

программ. 

7. Профессиональное педагогическое мастерство фитнесс тренера. 

 


