U NIV ERSITA TEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CO NSILIUL CALITĂŢII
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dedicate ZILEI M O NDIALE A CALITĂŢII
05-09 noiem brie 2018
în fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie, respectiv 8 noiembrie 2018, este
m arcată Ziua M ondială a Calităţii. Evenim entul a fost lansat la iniţiativa Organizaţiei N aţiunilor Unite,
în anul 1990, cu scopul de a prom ova conştientizarea calităţii la nivel mondial şi de a încuraja sporirea
durabilităţii şi prosperităţii economice a tuturor organizaţiilor, indiferent de m ărim ea acestora sau de
domeniul lor de activitate, intr-o economie globală, în care succesul depinde în mod obligatoriu de
calitate, inovare şi dezvoltare durabilă, Ziua Calităţii este o oportunitate de a sublinia încă o dată
im portanţa acestor deziderate pentru fiecare instituţie de învăţământ.
Scopul Zilei M ondiale a Calităţii este de a conştientiza importanţa acesteia şi de a încuraja
organizaţiile din întreaga lume să pună accentul pe calitate în drumul spre prosperitate şi dezvoltare.
Astfel, în scopul promovării calităţii în cadrul procesului instructiv-educativ, în perioada 05
09.11.2018, în cadrul USEFS se vor organiza şi desfăşura urm ătoarele acţiuni:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Facultatea Kinetoterapie
Activităţi planificate

Term ene/
Timp desf.
05-09.11.2018
V erificarea completării registrelor de studii
05.11.2018
Realizarea
anunţului
informativ
pentru
studenţi
8.00-8.30
„Asiguraţi un progres în cunoaşterea specialităţii”
Grupele: 211, 212, 213 / Kinetoterapie
08.11.2018
Lecţie de curăţie cu grupele facultăţii Kinetoterapie
„Calitatea vieţii studenţeşti”
A naliza curriculelor prin prism a calităţii şi corespunderii 05-09.11.2018
lor teoriei curriculare
07.11.2018
Discuţia cu studenţii pe tema: Rolul ştiinţei în evoluţia
disciplinelor medico-biologice
Grupa: 313/ Profesor: M oroşan R., dr.hab., prof.univ.
05.11.2018
Pregătirea raportului privind rezultatele practicii de
specialitate
Grupele academice: 405K, 406K, 407K, 408Kr
Profesor: Racu Serghei, dr., conf.univ.
M aster-class în cadrul centrului AtletM ed
09.11.2018
Grupa: 214 Kr
Profesor: Pogorleţchi Ala, dr., conf.univ.
Lecţie dem onstrativă în cadrul CRM KineticA
08.11.2018
Grupa: 313 K/ Profesor: Sarev Ira, drd., lector univ.
10.10.2018
Asistenţe la lecţiile susţinute de colaboratori
Disciplina: Biochimia
Tipul lecţiei: laborator
Tema: Biochimia glucidelor
Grupa: 107/ Profesor: Delipovici I., dr., lect.univ.

Responsabil
Decanatul facultătii
Catedra M edicină
sportivă
Curatorii de grupe
Catedrele emitente
Catedra M edicină
sportivă
Catedra
Kinetoterapie

Catedra
Kinetoterapie
Catedra
K inetoterapie
Şeful Catedrei
M edicină sportivă

10.
11.
12.

13.
14.
15.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Disciplina: Igiena
Tipul lecţiei: prelegeri
Tema: Aprecierea sanitaro-igienică a ventilării sălilor de
clasă şi sălilor de sport
Grupa\ 309/ Profesor: M oroşan R., dr.hab., prof.univ.
Expoziţie de carte, Laboratorul m etodico-ştiinţific al 05-06.11.2018
Catedrei (bir.320).
06.11.2018
M aster-class prezentat de profesorii catedrei la
disciplinele CFR-Fitness.
07.11.2018
Elaborarea scenariului şi repetarea program ului sportivdem onstrativ cu elemente din fitness-aerobică (sala de
fitness).
08.11.2018
Lecţie dem onstrativă de Gimnastică cu studenţii an. I.
Flash-M ob (program sportiv cultural artistic prezentat în 09-10.11.2018
cadrul Zilei Ştiinţei (Muzeul istoric, str.31 August).
Verificarea orelor predate şi analiza form elor de predare a 05-09.11.2018
lecţiilor din cadrul catedrei
FA C ULTA TEA PEDAGOG IE
08.1 1.208
M asă rotundă „Valorificarea criteriilor de calitate în
procesul de evaluare a studenţilor la disciplinele de studii
din cadrul catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi
Socioumanistice ” (Leşcu Artur, lect. univ.)
Schimb de experienţă privind activitatea de cercetare 05-09.11.2018
ştiinţifică a studenţilor
în cadrul Catedrei Ştiinţe
Psihopedagogice şi Socioumanistice a USEFS în
colaborare cu prof. univ., dr. hab. Cojocaru-Borozan
M aia şi conf. univ., dr. Carabet Natalia, UPS „I. Creangă”
(Goncearuc Svetlana, dr., prof. univ.).
08.11.208
Prom ovarea conceptului de studii universitare de calitate
în cadrul orei de dirigenţie cu studenţii anului III, EFP,
gr.309 (Balţat Lilia, dr., lector univ.)
08.11.208
Seminar informativ dedicat Zilei M ondiale a Calităţii cu
genericul .Mvaluarea calităţii în procesul de studii ”
(Arsene Igor, dr., conf. univ.)
08.11.208
M asă rotundă cu genericul „Conceptul de calitate în
turism în viziunea Organizaţiei M ondiale a T urism ului”.
FA CULTATEA SPORT
M asă rotundă cu tema “Asigurarea calităţii în instituţiile
de
îvăţământ superior în Republica M o ld o va ”
(M ocrousov Elena, şeful catedrei TMJ).
Desfăşurarea Seminarului instructiv-m etodic, privind
elaborarea tezelor de master (ciclul II, specialitatea TAS)
pentru susţinerea în luna ianuarie 2019 (M ocrousov
Elena, şeful catedrei TM J)..
Desfăşurarea lecţiilor cu acces public de către membrii
catedrei la volei (curs jocurile sportive) (M ocrousov
Elena, şeful catedrei TM J, Tăbîrţa Vasile, secretar al
Echipei de calitate a studiilor)..
M aster-class în cadrul desfăşurării Cam pionatului Intern
al USEFS la volei, ediţia 2 0 1 7 -2 0 1 8 .
Meciul între echipa Facultăţii SPORT şi Facultăţii PPS.
M eciul între echipa Facultăţii Pedagogie şi Facultăţii

Catedra de
Gimnastică
Catedra de
G imnastică
Catedra de
Gimnastică
Catedra de
Gimnastică
Catedra de
Gimnastică
Catedrele emitente

Catedra Ştiinţe
Psihopedagogice şi
Socioumanistice
Catedra Ştiinţe
Psihopedagogice şi
Socioumanistice

Catedra Ştiinţe
Psihopedagogice şi
Socioumanistice
Catedra Bazele
Teoretice ale
Culturii Fizice
Catedra Nataţie
şi Turism

08.11.2018
0900- l l 00

Catedra Teoria şi
M etodica Jocurilor

08.11.2018
1130- 1215

Catedra Teoria şi
M etodica Jocurilor

08.11.2018
1310-1440

Catedra Teoria şi
M etodica Jocurilor

08.11.2018

Catedra Teoria şi
M etodica Jocurilor

1445-1600
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1.
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Kinetoterapie.
(Conohova Tatiana, Arbitru principal al Cam pionatului
Intern al USEFS la volei; Per eu Oleg, Secretar)
M asă rotundă cu genericul ,, Calitatea - fa c to r decisiv în
procesul de organizare şi dirijare a organizaţiilor CFS
(cu participarea membrilor catedrei M CF şi a studenţilor
Facultăţii Sport).
(Şeful catedrei MCF -B udevici-P uiu A.; Cuşnereov A. şi
Savin A., membri ai echipei de calitate, catedra M CF)
Participarea cu manuale, cărţi, m onografii şi articole
ştiinţifice (autori - membrii catedrei M CF) la Expoziţia
de literatură ştiinţifico-metodică.
M aster-class cu grupele de studenţi, Facultatea
Kinetoterapie cu tema: „Exerciţiile speciale şi ajutătoare
folosite pentru perfecţionarea capăcităţilor m otrice de
forţă-viteză ale studenţilor” (Mruţ L, Svecla S. ).
M aster-class cu grupa de iniţiere, Facultatea Sport, cu
tema: „Perfecţionarea capacităţilor motrice generale şi
speciale pentru pregătirea susţinerii exam enului de
specialitate la Bacalaureat” (Tcaciova I u . ).
M aster-class cu studenţii Facultăţii Pedagogie cu tema:
„Program a Internaţională K ID ’S A TH LETIK S şi metoda
desfăşurării" (Svecla S.).
D iscutarea şi analiza m etodelor organizării activităţii şi
m ijloacelor folosite pentru perfecţionarea capacităţilor
motrice ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de
învăţăm ânt preuniversitar şi universitar (L. Povestea, Iliin
G., Cravciuc G., Scripcenco C.).

07.11.2018
13°°

08.11.2018
1430
12.11.2018

Participare la seminarul informativ „A sigurarea calităţii
în instituţiile de învăţământ prin im plem entarea
sistem elor de management”, Institutul de Standardizare
din M oldova (Gheţiu A., Zavalişca A., M ocrousov E.).
Şedinţa de totalizare a acţiunilor dedicate Zilei M ondiale
a Calităţii.

Catedra
M anagem entul
Culturii Fizice
Catedra Atletism

1310-1440
12.11.2018

Catedra Atletism

094°-i 110
12.11.2018
1130-13°°

Catedra Atletism

12.11.2018
1310-1440

Catedra Atletism

FACULTATEA PR O TEC ŢIE, PAZA ŞI SECURITATE
Seminar informative-metodic cu genericul „C alitatea
08.11.2018
procesului educaţional - condiţie a formării specialistului
în domeniul Protecţie, pază şi securitate”
CO N SILIU L CALITĂŢII
M asă rotundă cu genericul „Auditul intern - factor
important în asigurarea calităţii m anagem entului U SEFS”

Catedra
M anagem entul
Culturii Fizice

05.11.2018

06.11.2018

09.11.2018

Catedra Drept

Demcenco P.,
preşedintele
Consiliului Calităţii
Gheţiu A,
vicepreşed.,
Consiliul Calităţii
Demcenco P.,
preşedintele
Consiliului Calităţii

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CONSILIUL CALITĂTII
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT AL CALITĂŢII
SECŢIA AUDIT INTERN

La data de 08.11.2018 în cadrul USEFS va
ave loc celebrarea

în cadrul acestui eveniment facultătile si catedrele USEFS vordesfăsura acţiuni didactice,7
ştiinţifice şi educative dedicate calităţii în învăţământul superior din Republica Moldova.
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Vă invităm să participaţi la acţiunile preconizate!

Prorector
pentru dezvoltarea academică
şi calitatea studiilor în USEFS

P. Demcenco

