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Obiective generale:

a forma atitudini de achizitionare a cuno^tintelor §tiinpfice fundamentale la disciplined din planul de in vat am ant; 

a forma aptitudini cognitive generale §i specifice;

a forma abilitafi pentru invafare continua;

a forma capacitafi de integrare a cuno§tinfolor, a deprinderilor §i atitudinilor intelectuale dobandite anterior;

a stimula procesul de adaptare/integrare profesionala §i sociala a studentului;

a forma atitudini de inalt devotament §i credinfa fafa de Patrie §i popor;

a forma (dezvolta) capacitafi cognitive estetice: afective - motivationale - volitive estetice, convingeri estetice;

a forma (dezvolta) con^tiinfa psihofizica teoretica §i practica;

a forma receptivitatea (sensibilitatea) pentru abordarea sistemica a problemelor mediului natural, social, psihic 

(psihosocial) etc.

a forma respectul pentru protecfia, conservarea §i restaurarea patrimoniului cultural;

a forma (dezvolta) atitudini adecvate in raport cu informafia provenind din mass - media, precum §i capacitafi de 

prelucrare §i interpretare a acestei informafii;

a dezvolta comunicarea asertiva;

a forma simful responsabilitafii pentru pastrarea in bune condifii a bunurilor materiale ale universitafii;

a forma §i cultiva capacitafi §i atitudini civice de prevenire §i de rezolvare a conflictelor;

a forma (dezvolta) о conduita flexibila §i toleranta, care accepta diferenfele §i dialogul critic in cadrul colaborarii; 

a forma capacitafi de autocunoa§tere, de autoevaluare §i de autoeducare;

a forma un sistem de valori fundamentale cu accent pe binele moral, pe adevarul §tiin(ific, pe frumos.
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1.

I. Actiuni educative cu caracter organizatoric

§edinta comisiei educative cu ordinea de zi.
a) Definirea obiectivelor urmarite de acpunile planificate.
b) Organizarea activitatii educative a grupe lor academice.

Septembrie 2020 Pre§edintele comisiei 
educative

2. Intocmirea orarului orelor de curs pentru sem.I §i II ale an.univ. 2020- 
2021.

August 2020
Ianuarie 2021

Prodecanii facultatilor

3. Desemnarea §efilor de grupe academice §i a catedrelor responsabile de 
curs.

Septembrie 2020 Prodecanii, §efii de catedre

4. Planificarea activitatii educative la nivel de facultati, catedre, grupe 
academice.

Septembrie 2020 Decanii, §efii de catedre

5. Elaborarea planului activitatii educative in USEFS. Septembrie 2020 D.E§anu

6. Convocarea §efilor de grupe academice la §edintele comisiei educative 
in scopul discutarii §i aprecierii activitatilor efectuate.

II. Ore educative, mese rotunde

0 data pe luna, pe 
parcursul an.imiv.

D.Esanu, membrii comisiei 
educative

1. A organiza 4 activitati educative (tematica la alegere). Pe parcursul anului de 
studii

Catedrele, Sefii de catedra,

2. „Hai in gasca voluntarilor” - masa rotunda. Octombrie 2020 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

3. Lupta impotriva traficului de fiinte umane. Octombrie 2020 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

4. Lupta impotriva coruptiei. Noiembrie 2020 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

5. Ziua Internationala a Drepturilor Omului. Decembrie 2020 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc
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6. Ziua comemorarii celor cazuti in razboiul din Afganistan Februarie 2021 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

7. “Transnistria - pamant al durerii”. Martie 2021 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

8. Ziua drapelului national. Aprilie 2021 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc

9. Europa - istorie si actualitate.

III. Masuri educative privind procesul de instruire

Mai 2021 Curatorii de grupe, Senatul 
studentesc5

1. Masuri de familiarizare a studenplor cu Regulamentul de organizare a 
sesiunilor de examene in USEFS §i cu statutul USEFS.

Septembrie 2020 Decanii facultajilor

2. Adunari generale ale student lor pe faculta^i in vederea discutarii 
rezultatelor sesiunilor de examene §i a disciplinei studenplor.

О data in semestru Decanii facultaplor

3. Controlul §i eviden|a curenta a reu§itei §i a prezen^ei studen|ilor la orele 
de curs.

Pe parcursul semestrelor Decanii, §efii de catedre

4. Organizarea, evidenja §i controlul lucrului individual al studenplor. Sistematic Curatorii de grupe

5. Organizarea procesului instructiv al studenplor care i§i fac studiile 
conform graficului individual.

Sistematic V.Dorgan, prim-prorector

6. intocmirea graficelor de consulta|ii individuate §i in grup ate 
profesorilor.

Pe parcursul an. univ. §efii de catedre

7. Evident frecventarii de catre studenfi a orelor de perfecfionare a 
maiestriei sportive.

Pe parcursul an.univ. Decanii, antrenorii

8. Organizarea evaluarilor curente, semestriale, anuale la toate disciplinele. Pe parcursul semestrelor. Curatorii de grupe, §efii de
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Discutarea in grupele academice a rezultatelor testarilor studentilor, 
precum §i a pretestarilor studenplor anului liceal.

La sfarsit de semestru §i 
de an universitar.

catedre

9. Informarea parinplor studentilor despre reu§ita curenta. In caz de necesitate Decanii, prodecanii

10. Constituirea comisiilor de asistare la examene in timpul sesiunilor de 
iama §i de vara.

Decembrie 2020 
Iunie - Iulie 2021

V.Dorgan, Prim-prorector

И. Adunarea generala a parinplor studentilor anului I. Noiembrie 2020 Decanii, prodecanii

12. Organizarea concursului pentru studen^i anului I in vederea ocuparii 
locurilor bugetare in confonnitate cu rezultatele reu§itei ale anului de 
studii 2020-2021.

Mai-Iunie, 2021 Decanii, sectia studii

13. Invitarea studentilor restantieri la §edin|ele catedrelor. tn caz de necesitate §efii de catedre, 
Curatorii de grupe

14. Invitarea parintilor studentilor restantieri §i a celor care au absence 
nemotivate.

In caz de necesitate Diriginfii, prodecanii

15.

16.

Organizarea cantonamentelor de vara.

Conferinte tematice pe probleme actuate, ce tin de materiile studiate 
conform planului de invatamant, §i de istoria, culture nationala §i 
europeana:

Iunie 2021 Decanii

a) „Francofonia in Republica Moldova”.
b) Pacea in ideologia cubertiniana.
c) Ziua Mondiala a Pamantului

Martie 2021 
Noiembrie 2020

V.Brega

17.

d) Protejarea, conservarea §i restaurarea patrimoniului cultural al 
Republicii Moldova.

Introducerea in planurile de studii a modulelor/cursurilor optionale,

Decembrie 2020 Catedrele USEFS
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dedicate poetului Grigore Vieru. Pe parcursul anului Secpa studii, V.Brega.

18. Eviden(a participarii studenplor la conferin^a §tiin(ifica. Analiza Aprilie 2021 Responsabilii de activitatea
rezultatelor conferin(ei §tiin(ifice la adunarile de grupa. §tiintifica a studen(ilor la

catedrele universita(ii.
19. Conferin^e de totalizare a practicii (de ini(iere, de antrenoriat, sportiv- Sem.I

managerial^, pedagogica). Sem.II Decanii, sec(ia studii

20. Concursuri tematice (in baza disciplinelor studiate conform planului de 
inva(amant):

Decanii, sec(ia studii

a) la limba franceza Martie 2021 V.Brega, Z.Coronovschi,
b) la limba engleza Februarie 2021
c) la limba romana Martie 2021 A.Luca

21. Organizarea Saptamanii Francofoniei cu genericul: „Sport, cultura, 
educate ”.

Martie 2021 V.Brega, Z.Coronovschi

IV. Actiuni educative extra-curricula re
1. Seminar pentru §efii grupelor academice cu tema: ,,Indica(ii privind 

proiectarea activitapi educationale in grupele academice pe parcursul 
an.univ. 2020-2021” .

Septembrie 2020 D.E§anu

2. Serate cu ocazia sarbatorilor:
- Ziua studentului;
- Revelionul; Noiembrie 2020
- Ziua indragosti(ilor; Decembrie 2020
- Dragobete; Februarie 2021 V.Cire§
- 8 Martie - Ziua Femeilor; Februarie 2021 D.E§anu, Senatul
- Ziua umorului; Martie 2021 studentesc, Sindicatul

- Concursul „Miss USEFS - 2021” Aprilie 2021 USEFS
- Concurs „Balul bobocilor - 2020” Aprilie 2021
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3. Ceremonia organizata cu ocazia admiterii in universitate cu studentii 
anului I.

Noiembrie 2020

1 Septembrie 2020 Decanii facultatilor

4. Ziua Internationala a Pacii. Organizarea unei activitati consacrate Orei 
Pacii.

Aprilie-Mai 2021 §efii catedrelor, curatorii de 
grupe

5. Intalniri cu personality remarcabile in domeniul sportului, culturii §i Octombrie 2020 S.Busuioc, A.Ciumasu,
§tiin|ei Noiembrie 2020

Februarie 2021 
Martie 2021 
Aprilie 2021

V.Mardari
D.E§anu
A.Luca

6. Ora consacrata Zilei Europei Mai 2021 Curatorii de grupe, §efii 
catedrelor

7. Concurs de activitate artistica intre faculty cu genericul „Citius, Altius, Pe parcursul anului Curatorii de grupe, §efii
Fortius” de studii catedrelor

8. Adunarea solemna de inmanare a diplomelor absol vendor USEFS. Iunie 2021 D.E§anu, decanii facultatilor

9.

10.

Discutii §i convorbiri tematice (conform sarbatorilor §i evenimentelor).

Masuri de prevenire §i de educate anticorupfionala

Pe parcursul anului Decanatele, D.E§anu

- lec(ii (discu(ii) organizate de reprezentan(ii CCCEC pentru 
profesorii USEFS.

- asigurarea legalitafii §i transparen|ei mijloacelor bane§ti colectate 
de la paring / abiturien(i in perioada inmatricularii;

- asigurarea transparen(ei proceselor de difuzare a informa(iei §i de

Pe parcursul anului Curatorii de grupe, §efii de 
catedre,biblioteca

Comisia de admitere

selectare a candida(ilor pentru bursele de studii §i a schimbului 
academic cu institufiile de invatamant de peste hotare;

- perfectionarea §i mediatizarea cadrului normativ de organizare a 
admiterii in USEFS. Reducerea riscului de coruptie in procesul de

Iulie-August 2021 Decanii facultatilor, 
prorector relatii 
internationale.
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admitere la studii.
- Asigurarea transparent pe segmentul de(inatorilor actelor de 

studii.
Pe parcursul anului Comisia de admitere. Prim- 

prorector,V.Dorgan.

11. Excursii: Pe rutele turistice „Sa ne cunoa§tem plaiul natal”.
- la complexul istoric Tipova
- Cetatea Sorocii
- Muzeul National de Istorie a Moldovei
- Vizita colectiva la Teatrul de Opera §i Balet

Octombrie 2020
Aprilie 2021

Sec(ia studii, serviciul 
personal.

12. Familiarizarea student lor cu Programul National de asigurare a 
egalita{ii de gen in Republica Moldova.

Septembrie 2020 D.E§anu, curatorii de grupe

13. Familiarizarea studenplor cu Strategia Nationaid Antidrog Septembrie-Octombrie
2020

Prodecanii, curatorii de 
grupe

14. Familiarizarea student lor cu Conceptul educapei pe tot parcursul viefii, 
elaborat de Ministerul Educate] (din Planul de acpuni al Guvemului 
pentru anii 2011-2014 aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 179 din 
23.03.2011/Monitorul oficial nr.46-52 din 01.04.2011)

Semestrul II, 2021 §efii de catedre

15. Studierea Declarapei Universale a Drepturilor Omului adoptata §i 
proclamataprin rezolupa .nr.217 din 10.12.1948 aAdunarii Generale 
ONU.

Noiembrie 2020
Curatorii de grupe

16. Familiarizarea studenplor cu Programul de pregatire a sportivilor din 
R.M. pentru participare laJocurile Olimpice

Septembrie 2020 Curatorii de grupe, 
Decanii, prodecanii

17. Familiarizarea studenplor cu Programul national strategic in domeniul 
securitatii demografice a Republicii Moldova (2011-2025'). Ac(iuni:

- Organizarea meselor rotunde privind prevenirea §i combaterea Curatorii de grupe
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bolilor transmisibile §i netransmisibile;
- Actiuni de informare privind modul sanatos de viata §i prevenirea 

viciilor (tabacism, consumul de alcool §i droguri, alimentapa 
neechilibrata).

- Desfa§urarea seminarelor tematice privind comportamentul 
responsabil, cultura sexuala de sanatate a reproducerii.

Semestrul I, 2020

Semestrul I, 2021

Semestrul II, 2021

Decanii, prodecanii

Curatorii de grupe 
Decanii, prodecanii 
Curatorii de grupe 

Decanii, prodecanii

18. Familiarizarea studentilor cu Strategia de Dezvoltare a Culturii 
„ Cultura 2021 ”, cu obiectivele §i acpunile specifice preconizate pentru 
perioada in cauza.

Septembrie-Octombrie
2020

Curatorii de grupe 
Decanii, prodecanii

V.Activitati sportive
1. Organizarea crosului de toamna §i la atletism. Discutarea rezultatelor 

obpnute la cros la adunarile de grupa. Octombrie 2020 L.Povestca

2. Competipi sportive intre studentii facultatilor din cadrul universitatii. 
Afi§area pe panoul informativ a rezultatelor participarii sportivilor 
USEFS. la competipile de diferite nivele §i discutarea lor la adunarile de 
grupa.

Sistematic Clubul Sportiv USEFS

3. Campionatele USEFS.
Badminton Pe parcursul anului de Clubul Sportiv USEFS
Baschet (feminin) 
Baschet (masculin) 
Volei (feminin) 
Volei (masculin) 
Tenis de masa 
Mini-fotbal 
Elandbal (masculin) 
Cros
Lupte libere

studii

§efii de catedre
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Natalie
Judo
Sambo
Triatlon foija

4. Campionatele OPEN §i tumee traditionale ale U.S.E.F.S. Sefii de catedre5

- „Trinta”
- Cros

- Campionatul OPEN „Gratia primaverii”
- Gimnastica artistica

Catedra de Probe Sportive 
Individuate 

Cat. de Atletism 
Cat. de Gimnastica

VI. Masuri de combatere a narcomaniei si a bolilor sexual

1.
transmisibile:
Organizarea asistentei de consiliere anonima a studentilor in probleme 
de narcomanie Semestrul I-II

Catedra de Medicina 
Sportiva

2. Predarea cursului optional „ Educate pentru sanatate”, studentilor 
USEFS.

Catedra de Medicina 
Sportiva

3. Convorbiri §i discutii:
- Igiena personala a sportivului.
- Organizarea unui mod sanatos de viata.

- Drogurile in sport.
- Narcomania §i consecintele ei grave.
- Traficul cu femei §i copii.
- SIDA §i alte boli sexual transmisibile - flagel al societa^i de 
astazi.
- SIDA-metode de pre venire.

Pe parcursul an. univ.
Catedra de Medicina 

Sportiva

Lucratorii serviciului 
medical

4. Organizarea orelor publice cu urmatoarele terne: „Drogul - un pericol Catedra de Medicina
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pentru via|a”; Sportiva

5. „Prevederile legale privind traficul de droguri” Catedra de Medicina
Sportiva

VII. Expozitii de carti cu diferite tematici:
- Nu credeam sa-nva} a muri vreodata; (M.Eminescu) Ianuarie 2021

Colaboratorii bibliotecii- Iubepi pentru cd iube§ti. Nu exista rapune pentru a iubi. 
(A.Exupery);

Februarie 2021

- Mai regina deceit floarea, Martie 2021
Doarfemeiapoatefi ...”. D.Matcovshi; 

- Sta neclintit Moldova, Aprilie 2021
Tesand lapdnza vremii... ”. M.Eminescu; Mai 2021

- Sportul pentru top;
- Miscarea este viafd;

Mai 2021 "99"

- Carp uitate; Mai 2021
- Personalitap marcante din Moldova;
- Limba este intaiul mare poem al unui popor (L.Blaga);

Mai 2021

- Chi§inau cel vechi §i nou: bijuterii arhitecturale;
- Toamnele Moldovei mele;

Octombrie 2020 99

- Gaudeamus igitur; Octombrie 2020
- Colind de iama...; Noiembrie 2020
- О luminapentru Eminescu Decembrie 2020

In ajutorul stagiarului „ Educate fizica in §coala Noiembrie 2020
- И чувства добрые я лирой пробуждал ... Februarie - Martie 2021
- Studentul anului I Mai 2021
- Chisindul vechi in imagini... Septembrie 2020
- Cuvantul cantatprinpoezie ... Octombrie 2020
- Grigore Vieru -poet national. Noiembrie 2020

Decembrie 2020
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1.

2.

VIII. Seminare desfasurate de catre colaboratorii bibliotecii
Bazele culturii informationale (pentru studen|ii an.I)

Desfa§urarea Zilelor Poeziei

Septembrie - Octombrie 
2020

A.Ciumasu, sefa bibliotecii9'9

IX. Organizarea panourilor informative:
- Sarbatorile nationale
- Chisinau - inima verde a Moldovei
- Via(a §i activitatea lui Grigore Vieru
- Monumentele istorice ale Moldovei

Septembrie 2020
Octombrie 2020
Noiembrie 2020
Decembrie 2020

A.Ciumasu, sefa bibliotecii

1.

X . Intalniri si mese rotunde tematice organizate in cadrul 
bibliotecii: у....... ;...... .
Intalnirea studentilor cu sportivii remarcabili §i absolvent ai USEFS; Noiembrie 2020 A.Ciumasu, sefa bibliotecii

2. tntalnire cu participantii la razboiul din Afganistan, colaboratori ai 
USEFS;

Februarie 2021 A.Ciumasu, D.Esanu

3. Intalnire cu participantii la evenimentele de pe Nistru, colaboratori ai 
USEFS;

Martie 2021 A.Ciumasu, D.Esanu

4. intalniri cu poeti §i oameni de arta contemporani. Aprilie-Mai 2021 A.Ciumasu, D.Esanu

XI. Activitati educative in caminele universitatii
1. Repartizarea studentilor in camine de catre Comisia de cazare a 

studentilor, a masteranzilor §i a doctoranzilor in caminele USEFS.
August 2020 A.Toma

2.

3.

Familiarizarea studentilor anului I cu Regulamentul de convietuire in 
caminele studente§ti.
Constituirea sfaturilor studenfe^ti in camine.

Septembrie 2020

Septembrie 2020

Administratorii 
caminelor 

Intendentii, Senatul 
studentesc9
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4. Asigurarea caminelor cu utilajul §i mobilierul necesar. Septembrie-Octombrie
2020

Decanii, administratorii 
caminelor

5. Amenajarea in camine a standurilor cu evidenja starii sanitare a 
camerelor §i cu alte informa(ii.

Pe parcursul an. univ. A.Toma
Administratorii caminelor

6. Organizarea concursurilor „Cel mai modern camin”, „Cea mai buna 
odaie”.

Pe parcursul an. univ. Administratorii 
caminelor

7. Organizarea zilelor sanitare in caminele USEFS. Septembrie 2020
Ianuarie 2021

Administratorii 
caminelor

8. Intocmirea graficului de vizitare a caminelor de catre profesorii 
universitatii in scopul intretinerii unor convorbiri cu privire la condifiile 
de trai ale studenjilor, modul de organizare a odihnei lor, regulile de 
convietuire in camin, amenajarea locului de trai, organizarea unor 
competi|ii sportive §i a.

Sistematic Decanii, §efii de catedre, 
curatorii de grupe

9. Intocmirea graficului de control sistematic al starii igienice din camine 
de catre medic (cu prezentarea informatiei respective decanatelor §i 
prorectorului pentru educate).

Sistematic Decanii

Medicii universitatii

Dumitru E§ANU,

Prorector Educate & Sport,
Pre§edintele comisiei educational-disciplinare

Irina VOLCU,

Secretarul comisiei educational-disciplinare, 
lector universitar
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