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DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE APLICATE 

TITLURI PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ 
AN ACADEMIC 2021-2022 

 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ 

Cadrul didactic Programul Ciclul de 
studii 

Tema lucrării de licență 

Lect.univ.dr. Buftea 
Victor E.F.S. 

L
ic

en
ță

 

1. Metodologia utilizării aparatelor nestandarde în cadrul procesului instructiv la Educația 
Fizică 

2. Specificul dezvoltării mobilității articulare la sportivi în artele marțiale 
3. Caracteristica disciplinei ”GIMNASTICA” în sistemul general al Educației Fizice 
4. Forme de evaluare a competențelor la elevi în sistemul educațional modern 
5. Fundamente ale instruirii exercițiilor fizice: teorii, concepții, legități 
6. Analiza comparativă a gradului pregătirii fizice a elevilor ciclului gimnazial din mediul 

rural și urban 
7. Rolul coordonării mișcărilor în pregătirea tehnico-tactică a luptătorilor începători 
8. Specificul instruirii giganticii la bara fixă 
9. Formarea calităţilor psihomotrice la elevele claselor primare în cadrul lecţiilor de 

“Educaţie Fizică” 
10. Specificul dezvoltării calităţilor motrice la copii prin intermediul mijloacelor din atletism 
11. Rolul profesorului de Eucație Fizică în formarea competențelor specifice la elevi despre 

situaţiile excepţionale caracteristice Republicii Moldova 
12. Identificarea factorului de optimizare la instruirea exercițiilor de gimnastică 

Conf.univ.dr. Crăijdan 
Olga E.F.S.  
L

ic
en

ță
 1. Metodica educării condițiilor fizice la elevii din ciclul liceal prin intermediul fitnessului 

2. Modelarea siluetei la elevele clasei a Xa - a XIIa în cadrul orelor extracurriculare de 
educație fizică 

3. Aspectele dezvoltării calităților fizice la elevii din ciclul liceal prin intermediul fitnessului 
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4. Implementarea mijloacelor de fitness în cadrul orelor extracurriculare de educație fizică la 
diverse cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal) 

5. Implementarea mijloacelor de fitness-aerobic în cadrul orelor extracurriculare de educație 
fizică la diverse cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal) 

6. Educarea capacităților coordinative la elevii din ciclul liceal prin mijloacele fitness-
aerobicului 

Lect.univ.dr. Păcuraru 
Alexandru E.F.S. 

L
ic

en
ță

 

1. Istoricul  si parcursuldezvoltarii jocului de volei in R. Moldova 
2. Pregatirea echipei de volei  scolare in gimnaziu. Serviciului de jos din  fata cu ajurorul 

Jocurilor motrice 
3. Consolidarea procedeelor tehnice Pasa de jos cu doua maini si a Serviciului de sus din fata 

cu ajutorul Jocurilor motrice 
4. Rolul exercitiilor atipice in invatarea si consolidarea  procedeelor tehnice in jocul de volei 

(gimnaziu) 
5. Pregatirea echipelor de volei in gimnaziu 
6. Calitatea motrica Â–Viteza- in jocul de volei 
7. Calitatea motrica Â–Forta- in jocul de volei(gimnaziu) 
8. Mecanismul insusirii actiunilor tehnice in jocul de volei(gimnaziu) 
9. Importanta capacitatilor coordinative pentru eficientizarea jocului de volei in gimnaziu 
10. Corectarea greselilor de tehnica la elevii din gimnaziu care practica jocul de volei 

Prof.univ.dr.ped. Triboi 
Vasile E.F.S. 

L
ic

en
ță

 

1. Metodica educării condițiilor fizice la elevii din ciclul liceal prin intermediul fitnessului. 
2. Abordarea personalitatii elevului din ciclul gimnazial care practica profilul specializat 

„Fotbal” 
3. Fundamentarea si argumentarea teoretica a particularitatilor de pregatire fizica a juniorilor 

de 14-16 ani.  
4. Aspectele dezvoltării calităților fizice la elevii din ciclul liceal prin intermediul fitnessului. 
5. Antrenamentul în circuit sub formă de joc la lecțiile de educație fizică cu elevii claselor 

primare 
6. Dezvoltarea calităților mortice la elevii claselor gimnaziale prin dozarea diferințiată a 

efortului fizic 
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7. Perfecționarea și dirijarea pregătirii alergătoarelor de 400 m. în perioada competițională. 
8. Rolul efortului fizic în cadrul desfășurării lecțiilor de educație fizică cu elevii claselor 

gimnaziale  
9. Unele aspecte ale procesului de pregătire sportive și competițională judoka junior 14-16 ani 
10. Eficienţa aplicării jocurilor dinamice în cadrul lecţiei de educaţie fizică cu conţinuturi 

didactice din volei 
11. Particularități metodice specifice de optimizare a instruirii exercițiilor fizice la elevi 
12. Rolul jocurilor dinamice în dezvoltarea coordonării mișcărilor la elevii claselor primare 
13. Modelarea siluetei la elevele clasei a X-a - a XII-a în cadrul orelor extracurriculare de 

educație fizică. 
14. Folosirea jocurilor motrice și ștafetelor la clasele V-VIII cu metode și mijloace din fotbal la 

eficientizarea lecției de educație fizică 
15. Aspecte metodologice de formare a competențelor psihomotrice în sistemul de antrenament 

la Aikido 
16. Aplicarea elementelor din jocurile sportive in forma de jocuri la lecția de educație fizică în 

clasele primare 
17. Studiu cu privire la reacția organismului după antrenament la vârsta de 14-16 ani 
18. Practicarea  judoului în grupele de începători în baza programei cu accentul pe dezvoltarea 

capacităţilor coordinative      
19. Formarea competențelor cognitive la elevi în cadrul educației fizice școlare 
20. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii claselor liceale prin dozarea diferenţiată a efortului 

fizic 
21. Metodologia pregătirii fizice speciale a sportivilor in perioada de vârstă 19-35 ani. 
22. Metodologia instruirii serviciilor în jocul de volei la nivelul treptei gimnaziale. 
23. Influența jocurilor de mișcare în dezvoltarea calității psihomotrice - viteză, la elevii din 

ciclul primar 
24. Model de instruire pentru pregătirea fizică individualizată a atacanţilor – „Juniori II” în 

fotbal 
25. Metodica de pregătire fizică-generală a elevilor-licieni 
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26. Aspectele activiților de educație fizică în dezvoltărea și pregătirea fizica a elevilor claselor 
liceale 

27. Dezvoltarea.rezistentei.speciale la luptatori de stil liber din grupa deanansati-Vq 
28. Selecția și orientarea in sport 
29. Metodologia învățării tehnicii loviturilor de atac în jocul de volei la nivel de începători 
30. Influența jocului de volei în dezvoltarea calităților motrice la copiii din ciclul gimnazial 
31. Formarea comportamentului pro-social în procesul educației fizice incluzive  
32. Formarea la elevii claselor liciale a interesului față de  lecția de educație fizică 
33. Implementarea mijloacelor de gimnastică aerobică în cadrul orelor de educație fizică la 

elevii din ciclul gimnazial. 
34. Strategii psihopedagogice de formare a grupului şi liderului sportiv 
35. Mijloacele netradiționale în pregătirea săritorilor în lungime de performanță. 

 

 

 

 

 

 

 

 


