
REZOLUŢIA CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE NAȚIONALE CU 

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ A STUDENŢILOR ŞI 

MASTERANZILOR CU GENERICUL „PROBLEME ACTUALE ALE 

TEORIEI ŞI PRACTICII CULTURII FIZICE”, EDIŢIA XXV-A 

 

În data de 14 aprilie 2022, în cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport au avut loc lucrările conferinţei ştiinţifice naționale cu participare 

internaţională a studenţilor şi masteranzilor cu genericul : „Probleme actuale ale 

teoriei şi practicii culturii fizice” ediţia XXV-a. La conferinţă au participat 61 de 

studenţi şi masteranzi de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 

Chişinău, Republica Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Academia 

Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova; Universitatea de Stat din Tiraspol; 

Universitatea de Stat de Cultură Fizică, Sport, Tineret și Turism, Moscova, Rusia; 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România; Universitatea „Ecologică”, 

Bucureşti, România; Universitatea Ștefan Cel Mare, Suceva, România; 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România; Universitatea Vasile 

Alecsandri, Bacău, România.  

Participanţii au fost repartizaţi în patru secţiuni, conform direcţiilor prioritare 

de cercetare aprobate la nivelul USEFS:  SECŢIUNEA I. Aspecte filosofice, 

socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice – 14 articole; 

SECŢIUNEA II. Educaţia fizică în sistemul de învăţământ. Pregătirea 

profesională a cadrelor –  12 articole; SECŢIUNEA III. Tehnologii inovaţionale 

şi bazele ştiinţifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor 

– 15 articole; SECŢIUNEA IV. Medicină sportivă, kinetoterapie şi cultură fizică 

recreativă – 20 articole. Lucrările științifice ale studenților în coautorat cu cadrele 

științifico-didactice vor fi publicate în „Materialele conferinţei ştiinţifice 

studențești naționale cu participare internațională”, ediţia XXV-a. 

În cadrul secţiunilor au fost abordate tematici de cercetare din domeniul 

educaţiei fizice, antrenamentului sportiv, kinetoterapiei, medicinii sportive, 

managementului sportiv, psihologiei, pedagogiei, pazei, protecţiei şi securității, 



turismului, culturii fizice recreative etc., incluzând atât aspecte teoretice ale 

problemelor studiate, cât şi cele praxiologico-aplicative.  

Analiza și  sinteza articolelor prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice ne-a 

permis să formulăm următoarele concluzii:  studenții au demonstrat un interes 

metodico-ştiinţific deosebit, care s-a manifestat prin evidenţierea rezultatelor 

experimentale obţinute în cadrul desfăşurării activităţilor didactice, ştiinţifice, 

sportive şi educaţionale.   

În scopul îmbunătățirii calităţii cercetărilor ştiinţifice a studenţilor, este 

necesar a se continua elaborarea şi implementarea unor tehnologii metodologice 

inovaționale interdisciplinare centrate pe domeniile ştiinţelor medico-biologice, 

psihopedagogice, educației fizice și sportului, managementului și marketingului 

sportiv, legislației în sport, pazei, protecției și securității.  În vederea îmbunătăţirii 

activităţii ştiinţifice recomandăm, de asemenea  organizarea şi desfăşurarea 

diverselor întruniri, mese rotunde și start-upuri studențești ce vor asigura educația 

antreprenorială de tip tehnologic și un progres garantat în cadrul universităţii.  

Rezoluţia este adoptată de către participanţii la cea de-a XXV-a ediţie a 

Conferinţei Ştiinţifice Naționale cu Participare Internaţională a studenţilor şi 

masteranzilor: „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice” pe 14 aprilie 

2022. 


