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În perioada 19 - 21octombrie 2021 în cadrul Departamentului Formare Profesională Continuă a 

Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, a avut loc susținerea examenelor de calificare 

profesională suplimentară, domeniul Științe ale sportului, program – Antrenor (antrenor asistent de 

Taekwondo), anul de studii 2020-2021. În calitate de președinte a Comisiei de examinare particip deja 

la a treia promoție. 

În temeiul ordinului rectorului USEFS nr. 45 din 21.09.2021 a fost creată Comisia pentru 

susținerea examenelor de calificare profesională suplimentară la Domeniul Științe ale sportului, 

program de formare continuă Antrenor (antrenor asistent de Taekwondo) care a avut următoarea 

componenţă: 

ARMANOV Stanislav, doctor în științe pedagogice, ASEM, preşedinte; 

BRANIȘTE Gheorghe, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, șef catedră 

BTCF, USEFS, vicepreședinte; 

PĂUNESCU Cătălin, doctor , profesor universitar, UMF, București; 

POLEVAIA-SECĂREANU Angela, doctor conferențiar universitar, catedra PSI, USEFS; 

CHIRILESCU Aurelia – secretar. 

În conformitate cu îndeplinirea Planului de studii la programele de formare profesională 

continuă, prevederile Regulamentului cu privire la formarea continuă și în baza Ordinului nr. 12-PR 

din 21.08.2020 privind admiterea la examenele de absolvire a studiilor de recalificare profesională, 

au fost admiși 14 din 15 studenți înmatriculați în anul de studii 2020-2021, dat fiind faptul că studentul 

Bețian Mircea a îndeplinit Planul de învățămînt i se permite susținerea examenelor de absolvire în 

următorii trei ani (ordinul USEFS 29-PR din 02.11.2021).  

Comisiei de examinare i-au fost prezentate actele solicitate în ceea ce privește însușita și reușita 

fiecărui student, și anume: 

- informaţii privind îndeplinirea de către studenţi a Planului de studii şi notele primite la 

disciplinele teoretice şi practice în trimestrele I , II și III; 

- teza de calificare profesională suplimentară, avizul conducătorului ştiinţific şi recenziile 

externe, la fel, şi extrasul din procesul verbal al catedrei. 

 

Rezultatele examenelor de calificare profesională suplimentară  
la disciplina de specialitate 

„Teoria și metodica antrenamentului în Taekwondo/Proba practico – metodică” 
 

După cum am menționat anterior, la 19 octombrie 2021, grupa compusă din 14 persoane a fost 

notată la disciplina: „Teoria și metodica antrenamentului în Taekwondo/Proba practico – metodică. 
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Răspunsurile de care au dat dovadă studenții la întrebări, au demonstrat în ce măsură studenţii posedă 

materialul studiat, nivelul de cunoştinţe, priceperea de a expune materialul logic şi consecutiv, de a 

justifica răspunsul bazându-se pe propria experiență, dat fiind faptul că toți activează ca antrenori de 

Taekwondo în școli sportive și cluburi. Aș dori să menționez răspunsurile bine argumentate a 

următorilor studenți: Cobileanschi Grigore, Dediu Veaceslav, Dunas Nicolae, Frumusache Mihail, 

Gaus Maxim, Morarescu Tatiana, Pascari Vladislav, Pereu Lilian și Stratan Tudor, aceștia au fost 

apreciați cu nota „9,50”, pentru un răspuns remarcabil. Tot aici trebuie de menționat și răspunsurile 

studenților: Juncu Grigore și  Vataman Roman, apreciați cu nota „9,00”. Un nivel bun de cunoştinţe 

au demonstrat și alți studenți ca: Dragoi Vitalii, Răileanu Ștefan, care au fost apreciaţi cu nota „8,50”.  

În tabelul de mai jos sunt demonstrate rezultatele examenului la disciplina „Teoria şi metodica 

antrenamentului în Taekwondo/Proba practico – metodică”.  
 

Tabelul 1. Rezultatele examenului de calificare profesională suplimentară la disciplina 
 „Teoria şi metodica antrenamentului în Taekwondo/Proba practico – metodică”  

 
Nr. 
d/o Numele, prenumele Nota 

1. Cobileanschi Grigore 9,50 (nouă, 50) 
2. Dediu Veaceslav 9,50 (nouă, 50) 
3. Dragoi Vitalii 8,50 (opt, 50) 
4. Dunas Nicolae 9,50 (nouă, 50) 
5. Frumusache Mihail 9,50 (nouă, 50) 
6. Gaus Maxim 9,50 (nouă, 50) 
7. Juncu Grigore 9,00 (nouă, 00) 
8. Morarescu Tatiana 9,50 (nouă, 50) 
9. Pascari Vladislav 9,50 (nouă, 50) 
10. Pereu Lilian 9,50 (nouă, 50) 
11 Procopciuc Lilia 9,00 (nouă, 00) 
12. Răileanu Ștefan 8,50 (opt, 50) 
13. Stratan Tudor 9,50 (nouă, 50) 
14. Vataman Roman 9,00 (nouă, 00) 

 
 

Grupa Nr. de studenți  
admiși 

În total  
au susținut 

N  o  t  a 

9,01-10,0 8,01-9,0 7,01-8,0 6,01-7,0 5,0-6,0 

1  15 14 9 3 2 - - 
Total: 15 14 9 3 2 - - 

Nota medie la TMAS/Ergofiziologia  -  9,25 
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Rezultatele susținerii tezelor de calificare profesională suplimentară 

La data de 21 octombrie 2021 studenții au susținut teza de calificare profesională suplimentară, 

în număr de 14 persoane. Susţinerea tezelor de calificare profesională suplimentară s-a desfăşurat în 

prezenţa comisiei de examinare. Studentul echipat cu mască se prezenta în fața Comisiei de examinare 

prezentându-și teza de recalificare. Țin să menționez că impresia generală referitoare la elaborarea şi 

formarea tezelor de calificare profesională suplimentară este una pozitivă.  

Temele tezelor, structura şi conţinutul lucrărilor corespund cerinţelor elaborării tezelor. 

Conţinutul studiului bibliografic (partea teoretică) reflectat în lucrări este descris corect. În lucrările 

prezentate se regăsesc diverse şi variate tabele, figuri etc., care reflectă vizibil rezultatele 

experimentului pedagogic. Concluziile lucrărilor sunt formulate corect, concis şi reiese din conţinutul 

studiului bibliografic şi a experimentului pedagogic. Lista bibliografică în lucrări indică numărul 

surselor studiate. Majoritatea absolută a studenţilor au folosit surse bibliografice tematice editate în 

Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă. La teză au fost anexate 2 recenzii și avizul catedrei 

respective.  

Printre cele mai interesante și impresionante teze se poate de menționat tezele studenților:  

Cobîleanschi Grigore „Studiu privind utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare 

în organizarea competițiilor sportive”, conducător științific – Volcu Gh., doctor conferențiar 

universitar.   

Dediu Veaceslav „Studiu de caz privind utilizarea acțiunilor tehnice în proba de kyorugi”, 

conducător științific – Păunescu Cătălin, doctor în educație fizică și sport, prof. univ. 

Dragoi Vitalie „Influența efortului fizic asupra indicilor cardio – respiratori la sportivii ce 

practică Taekwondo”, conducător științific – Deleu I., doctor în științe biologice, conferențiar 

universitar.  

Dunas Nicolae „Acțiunea efortului fizic asupra indicilor antropometrici la sportivii care 

practică Taekwondo”, conducător științific – Deleu I., doctor în științe biologice, conferențiar 

universitar.  

Frumusache Mihail „Studiu comparativ privind utilizarea acțiunilor de atac-contraatac din 

KYORUGI”, conducător științific – Păunescu Cătălin, doctor în educație fizică și sport, prof. univ..  

Gaus Maxim „Necesitatea și importanța tehnologiilor informaționale și de comunicare în 

Taekwondo”, conducător științific – Volcu Gh., doctor conferențiar universitar. 

Morărescu Tatiana “Studiu privind instruirea tehnicii de bază la copiii ce practică 

Taekwondo” ,conducător științific – Polevaia-Secăreanu Angela, doctor în științe pedagogice, 

conferențiar universitar . 
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Pereu Lilian „Managementul antrenamentului sportiv la Taekwondo în vederea obținerii 

performanțelor” conducător științific – Volcu Gh., doctor conferențiar universitar. 

Procopciuc Lilia „Aspecte ale regimului alimentar la sportivii  ce practică Taekwondo” 

conducător științific – Deleu I., doctor în științe biologice, conferențiar universitar. 

Vataman Roman „Planificarea și evaluarea eforturilor luptătorilor de Taekwondo în cadrul 

antrenamentelor” conducător științific – Volcu Gh., doctor conferențiar universitar, toate apreciate 

cu nota „10”. 

De asemenea, trebuie să menționăm și alte susțineri ale tezelor de calificare profesională 

suplimentară, cum ar fi tezele studenților: Juncu Grigore, Pascari Vladislav, Răileanu Ștefan, 

Stratan Tudor apreciați cu nota „9”.  

 
Tabelul 2. Rezultatele susținerii tezei de calificare profesională 

Nr. 
d/o Numele, prenumele Nota 

1. Cobileanschi Grigore 10,00 (zece,00) 
2. Dediu Veaceslav 10,00 (zece,00) 
3. Dragoi Vitalii  10,00 (zece,00) 
4. Dunas Nicolae 10,00 (zece,00) 
5. Frumusache Mihail 10,00 (zece,00) 
6. Gaus Maxim 10,00 (zece,00) 
7. Juncu Grigore 9,00 (nouă, 00) 
8. Morarescu Tatiana 10,00 (zece,00) 
9. Pascari Vladislav 9,00 (nouă, 00) 

10. Pereu Lilian 10,00 (zece,00) 
11 Procopciuc Lilia 10,00 (zece,00) 
12. Răileanu Ștefan 9,00 (nouă, 00) 
13. Stratan Tudor 9,00 (nouă, 00) 
14. Vataman Roman 10,00 (zece,00) 

 
 

Grupa Nr. de studenți  
admiși 

În total  
au susținut 

N   o   t   a 
10 9 8 7 6 5 4 

1 15 14 10 4 - - - - - 

Total: 15 14 10 4 - - - - - 

Nota medie la susținerea tezei de recalificare profesională  -  9,71 
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CONCLUZII 

Departamentul Formare Profesională Continuă din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie 

Fizică şi Sport a întreprins o activitate enormă în organizarea și desfășurarea cu succes a examenelor 

de absolvire a studiilor de calificare profesională suplimentară, ținând cont foarte mult de situația 

pandemică din țară și ca studenții din cadrul studiilor de calificare profesională suplimentară să susțină 

cu succes examenele, să plece acasă sănătoși, fără a se îmbolnăvi și molipsi. 

Examenele de calificare profesională suplimentară au demonstrat încă odată că indiferent de 

situația pandemică din țară, corpul profesoral-didactic, implicat în predarea orelor, a depus multă 

muncă și efort ca absolvenţii să obțină cunoştinţe teoretice, practice, necesare pentru activitatea sa 

profesională în domeniu. Nivelul cunoştinţelor corespunde cerinţelor specialiştilor cu studii 

superioare. Examenele de calificare profesională suplimentară s-au desfășurat strict conform orarului 

și în conformitate cu regulamentul respectiv. 
Comisia de examinare a ascultat și analizat cu atenție răspunsurile fiecărui absolvent, iar 

decizia despre nota generală la fiecare obiect se lua cu tot colectivul Comisiei de examinare. Pe tot 

parcursul examenelor obiecții sau nemulţumiri nu au fost. 
 

10.11.2021 
 

 

Preşedintele Comisiei de examene                  ARMANOV Stanislav, doctor în științe pedagogice 

Academia de Studii Economice 

 
 


