MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII
MOLDOVA
INSTITUŢIA PUBLICĂ COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎŞCANI

RAPORT PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE LA PROGRAMUL DE FORMARE
PROFESIONALĂ TEHNICĂ POSTSECUNDARĂ 101510 „TURISM” PENTRU ANUL DE STUDII 2020 - 2021
1. Proba de evaluare s-a desfăşurat pe data de 22 iunie 2021 în cadrul Colegiului Agroindustrial
din Rîşcani. Comisia de calificare la specialitatea 101510 „Turism” din cadrul Colegiului Agroindustrial
din Rîşcani a avut ca suport legislativ următoarele acte normative:
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr.1127/2018;
2. Reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic,
anul de studii 2020-2021, aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării al
Republicii Moldova nr.843/2020;
3. Regulamentul intern de activitate al IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
4. Ordinului directorului colegiului nr. 39/2021 ”Cu privire la constituirea Comisiilor de evaluare și
calificare în anul de studii 2020-2021”;
5. Ordinul directorului colegiului nr. 96/2021 „Cu privire la admiterea elevilor pentru susţinerea
examenelor de calificare profesională”;
6. Ordinul directorului colegiului nr. 86/2021 „Cu privire la aprobarea orarului desfășurării
probelor de examen”;
7. Setul materialelor de evaluare în trei exemplare, examinate la şedinţa catedrei de discipline
economice din 26.05.2021, proces – verbal nr.10;
8. Lista materialelor didactice permise spre utilizare la examenele de absolvire;
9. Curriculumurile unităţilor de curs „Managementul”, „Marketingul turistic”, „Economia
turismului”, „Gestiunea agenției de turism”.
Comisia de calificare şi-a desfăşurat activitatea în corespundere cu prevederile Regulamentului
în blocul de studii al Colegiului Agroindustrial din Rîşcani, conform orarului stabilit la următoarele
probe:
I. Examen complex la unităţile de curs „Managementul”, „Marketingul turistic”, „Economia
turismului”, „Gestiunea agenției de turism”.
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Subiectele pentru examenul de calificare susţinut în formă scrisă, au fost elaborate în conformitate
cu Programa pentru examenul de callificare, matricea de specificație, testele de evaluare în trei
variante, baremele de corectare și schemei de convertire a punctajului.
Evaluarea a demonstrat că elevii au acumulat pe parcursul studiilor cunoştinţe teoretice şi practice
în domeniul 101 Servicii personale, specialitatea 101510 Turism precum – activitatea de gestionare la
nivel funcţional şi operaţional a activităţilor turistice, elaborarea şi promovarea produsului turistic
naţional şi internaţional, etc.
La examen au participat 20 elevi de la specialitatea 101510 „Turism”.
2. Rezultatele examenului de calificare
Tabelul 1.
Rezultatele susţinerii examenului de calificare

Grupa

Numărul de
candidaţi admişi
la examen

Inclusiv
total
din anii
precedenţi
TR 41
20
Nota medie - 8,40;

Inclusiv pe note

Numărul de elevi
care au susţinut
examenul
total
20

Inclusiv
din anii
precedenţi
-

10

9

8

7

6

5

<5

5

4

5

6

-

-

-

% Însuşitei – 100%;
% Notelor de la 7 la 10 – 100%.
Procentul notelor susținerii examenului de calificare
note de 7
30,00%

note de 8
25,00%

note de 10
25,00%

note de 9
20,00%

În rezultatul susţinerii examenului de calificare nu au fost înregistrate contestări.
Comisia de calificare menţionează nivelul înalt de pregătire profesională a următorilor elevi:
Hăbășescu Alina, Matei Cristian, Țurcan Ana, Țurcan Valeria, Babin Andriana.
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Concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii didactice:
Comisia constată faptul, că elevii absolvenţi posedă o pregătire teoretică şi practică bună pentru
a activa în domeniul serviciilor personale și turismului.
Totodată vin cu următoarele comentarii:
1. Testul de evaluare a conținut itemi din unitățile de curs: „Managementul”, „Marketingul
turistic”, „Economia turismului”, „Gestiunea agenției de turism”;
2. Conținutul itemilor au vizat materia predată de profesor și acele sarcini de învățare repartizate
prin studiul individual obligatoriu;
3. Se propune includerea în itemii testului de evaluare a sarcinilor ce ţin nemijlocit executarea
unor atribuții de activitate conform Standardului de calificare;
4. Implicarea elevilor,

în parteneriat cu pensiunile turistice din teritoriu, în elaborarea

materialelor publicitare privind promovarea acestora, dar, şi elaborarea de noi trasee pentru
promovarea obiectelor turistice din zonă;
5. Desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice conform solicitărilor întreprinderilor turistice în parteneriat
cu acestea;
6. Formarea profesională continuă a absolvenților în cadrul agențiilor de turism din teritoriu,
Republica Moldova și peste hotare;

Preşedintele Comisiei
de evaluare şi calificare

Gorodeţchii – Jemciujnicova Alla
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