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I. CADRE DIDACTICE 
 

 Profesor  Conferenţiar Lector 

superior 

Lector 

universitar 

Total 

Statele aprobate      

Statele încadrate  6 7 

 

 

5 18 

 

 

II. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-METODICĂ 

 
Nr. 

crt. 
Conţinutul activităţii Termenul executării Responsabil 

1. Perfecţionarea planurilor de învăţămînt la 

specialitatea “Psihipedagogie, „Pedagogia 

preșcolară”, ”Pedagogie în învăţămîntul 

primar”,  ”Psihologie”, ” Asistența Socială” şi 

a programului de masterat ”Managementul 

Educațional”. 

 

pe parcursul anului 

 

Tatiana  Gribincea  

2. Reviziurea  fișelor disciplinei, curriculelor şi 

programelor analitice pentru cursurile teoretice 

noi la disciplinele de specialitate şi cele 

opţionale. 

semestrul I membrii Catedrei 

3. Perfecţionarea planurilor seminarelor la 

disciplinele din cadrul specialităţilor Catedrei  

semestrul I membrii Catedrei 

4. Perfecţionarea tematicii orientative a tezelor 

de de licenţă şi de master. 

 

septembrie-octombrie 

2016 

Ludmila Zmuncila 

membrii Catedrei 

5. Perfecționare a  Regulamentului cu privire la 

elaborare  a tezelor de licenţă şi de master 

Noiembrie-decembrie 

2016 

membrii Catedrei 

6. Acordarea ajutorului metodico-didactic 

tinerilor profesori de la Catedră. 

 

     pe parcursul anului membrii Catedrei 

 

8. Discutarea referatelor teoretico-metodologice.  pe parcursul anului membrii Catedrei 
 

9. Implementarea metodelor moderne de predare 

şi învăţare 

pe parcursul anului membrii Catedrei 
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III. ACTIVITATEA METODICĂ DE ORGANIZARE 

 
Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1. Pregătirea sălilor de studii şi a cabinetelor pentru 

noul an de studii 

 august 2016 membrii Catedrei 

2. Calcularea şi repartizarea normelor didactice ale 

cadrelor didactice angajate la  Catedra 

 august 2016  

Tatiana Gribincea 

3. Elaborarea şi aprobarea (la şedinţa Catedrei) a 

planurilor tematico-calendaristice a pelegerilor şi 

seminarelor la  ciclul licența si  de masterat 

august 2016 Tatiana Gribincea 

membrii Catedrei 

4. Controlul îndeplinirii normelor didactice şi a 

planurilor calendaristice şi discutarea rezultatelor 

controlului efectuat la şedinţele Catedrei 

 

pe parcursul anului 

Tatiana Gribincea 

5. Evaluarea şi aprobarea (la şedinţa Catedrei) a testelor 

şi biletelor de examinare pentru sesiunea de iarnă şi 

de vară, inclusiv a biletelor pentru examenele de 

licenţă 

noiembrie 2016- 

aprilie 2017 

membrii  

Catedrei  

6. Asistenţa reciprocă la lecșiile model  a personalului 

didactic al Catedrei la prelegeri şi seminare 

pe parcursul anului membrii  

Catedrei  
7. Semnarea acordurilor de colobarare cu organizațiile 

unde studentii vor pentrece stagiile de practica: de 

inițiere, de specialitate, practicii pedagogice si de 

licenta pentru studenții absolvenți. 

septembrie 2016 Ludmila 

Zmuncila 

8. Organizarea zilei uşilor deschise la Universitatea de 

Studii Politice şi Economice Europene „Constantin 

Stere”. 

aprilie - mai 2017 Tatiana Gribincea 

Corina Lazări 

Tatiana 

Vișniovaia 

9 Organizarea conferinţelor ştiinţifice a corpului 

profesoral şi studenţesc la nivel universitar, naţional 

şi internaţional. 

 

pe parcursul anului 

Victoria Gonța 

Tatiana 

Gribincea, 

Tatiana 

Vișniovaia 

10. Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică 

pentru studenţii absolvenţi Secţia cu frecvenţă redusă 

Martie-aprilie 2017 Ludmila 

Zmuncila 

11. Acordarea ajutorului necesar studenţilor cu rezultate 

nesatisfăcătoare la orele de seminar şi la sesiunea de 

iarnă şi vară 

 

pe parcursul anului 

 

membrii Catedrei 

12. Asigurarea didactico-metodică a procesului de 

învăţămînt 

pe parcursul anului Tatiana 

Gribincea, 

Tatiana 

Vișniovaia 

 

13. Organizarea şi desfăşurarea examenelor de curs şi de 

licenţă, susținerea tezelor de licența 

decembrie 2016- 

ianuarie 2017 

mai -  iunie 2017 

Tatiana Gribincea 

Victoria Gonța 
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IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 
Nr. 

crt. 
Conţinutul activităţii Termenul executării Responsabil 

1. Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru 

Analele ştiinţifice ale USPEE 

”Constantin Stere”, secţia socio-umane 

Pe parcursul anului membrii Catedrei 

Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru 

“Revistă de psihologie” 

Pe parcursul anului membrii Catedrei 

Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru 

“Revista Academiei de administrare 

publică”  

Pe parcursul anului membrii Catedrei  

 Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru 

Revista a Știintelor Socio-Umane din 

Iași, România   

pe parcursul anului membrii Catedrei 

2. Organizarea şi participarea la lucrările 

conferinţelor şi altor manifestări 

ştiinţifice profesorale şi studenţeşti 

universitare, naţionale şi internaţionale 

 

pe parcursul anului 

 

membrii Catedrei 

3. 

 

 

Participarea profesorilor şi studenţilor 

 la şcolile ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

pe parcursul anului membrii Catedrei 

4. Participarea profesorilor şi studenţilor în 

activitatea ONG-urilor USPEE şi în 

proiectele (temele) ştiinţifice de tip grant 

pe parcursul anului membrii Catedrei 

5. Modificarea şi precizarea tematicii 

orientative  de licenţă şi  de master la 

specialitațile “Psihipedagogie, 

„Pedagogia preșcolară”, ”Pedagogie în 

învăţămîntul primar”,  ”Psihologie”, ” 

Asistența Socială” şi a programului de 

masterat ”Managementul Educațional”. 

Septembrie-octombrie 

2016 

membrii Catedrei 
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V. ŞEDINŢELE CATEDREI 

 

 

Nr. 

crt. 

Ordinea de zi 
 

 

Data Raportori 

1 

 

2 3 4 

1. August 2016 

1. Despre sarcinile ştiinţifico-didactice ale Catedrei și 

aprobarea planului de activitate  al Catedrei pentru anul 

universitar 2016-2017. 

23 august 2016  

Tatiana Gribincea 

2. Repartizarea normelor didactice ale personalului didctic 

pentru anul academic 2016-2017. 

 Tatiana Gribincea 

3. Evaluarea  şi aprobarea  fișelor disciplinei, 

programenor analitice, curriculelor cursurilor teoretice din 

planurile de învăţămînt pentru anul academic 2016-2017. 

 membrii Catedrei 

2.  Septembrie 2016 

1. Evaluarea și aprobarea planurilor individuale ale 

cadrelor didactice angajate la catedra 

21 septembrie 

2016 

 

membrii Catedrei 

2. Discutarea şi aprobarea tematicii orientative a tezelor  

la ciclul de licenţă şi de  master pentru anul academic 

2016-2017. 

 membrii Catedrei 

3. Discutarea şi aprobarea  planului activităţii ştiinţifice a 

Catedrei pentru anul 2016-2017. 

 Tatiana Gribincea 

3. Octombrie 2016 

1. Despre organizarea stagiilor de practică a studenţilor de 

la ciclul I – Licenţă  

- Practica de iniţiere 

- Practică de specialitate   

- Practica pedagogică   

-Practica de licenta 

12 octombrie 

2016 

 

Ludmila 

Zmuncila 

2.Planificarea orelor deschide si a participarii receproce a 

cadrelor didactice la lectiile model. 

 membrii Catedrei 

3.Despre  participarile la forumurile științifice 

internaționale si naționale pentru anul academic 2016-

2017. 

 membrii Catedrei 

4. Repartizarea mentorilor pentru grupele academice ale 

Anului II, III, IV ciclu de licenta. Aprobarea activitatilor 

extracurriciculare 

 membrii Catedrei 

4. Noiembrie 2016 

1.Cu privire la aprobarea temelor și conducătorilor 

științifici  a tezelor de licenţă și de master 

 

9 noiembrie 

2016 

 

Ludmila 

Zmuncila 
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2. Discutarea şi aprobarea testelor şi biletelor de 

examinare pentru sesiunea de iarnă 2016-2017. 

 membrii Catedrei 

3. Aprobarea regulamentelor de întocmire tezelor de 

licență și de master 

 membrii Catedrei  

4. Rezultatele activităţii cadrelor didactice în vederea 

susţinerii restanţelor 

 Ludmila 

Zmuncila 

5. Decembrie 2016 

1. Cu privire la îndeplinirea normelor didactice şi a 

planurilor tematico-calendaristice ale prelegerilor şi 

seminarelor. 

 

21 decembrie 

2016 

 

membrii Catedrei 

2. Despre mersul elaborării   tezelor de licenţă  și de 

master de către studenţii 

 membrii Catedrei 

3. Analiza lecţiilor model deschise realizate în lunile 

octombrie-decembrie  

 membrii Catedrei 

4. Despre Planul  activităţii ştiinţifice a Catedrei pentru 

anul calendaristic 2016. 

 Tatiana Gribincea 

6. Ianuarie 2017 

1. Sarcinile colectivului  profesoral – didactic al Catedrei 

în semestrul II de studii academice 2016-20167 

18 ianuarie 

2017 

 

Tatiana Gribincea 

2. Rezultatele sesiunii de iarnă: realizări şi deficienţe.  membrii Catedrei 

3. Darea de seamă a membrilor Catedrei privind 

activitatea didactico-ştiinţifică  al anului de studii 2016. 

 membrii Catedrei 

 4.Discutarea notelor de curs pentru sem II de studii și 

autoevaluarea activității de sporire a calității procesului 

didactic 

 membrii Catedrei 

7. Februarie 2017 

1. Despre elaborarea subiectelor pentru examenele de 

licenţă în anul de studii 2016-2017. 

17 februarie 

2017 

Tatiana Gribincea 

2.Despre activitatea  ştiinţifică  a studenţelor  Corina Lazăr 

3. Despre mersul elaborării tezelor de licenţă a studenţilor 

a.II-III de studii. 

 membrii Catedrei 

 4. Discutarea şi aprobarea articolelor ştiinţifice în revistele 

ştiinţifice de specialitate 

  

 

8. Martie 2017 

1. Cu privire la asistenţa reciprocă  la ore  profesorilor 

Catedrei. 

22 martie 2017 membrii Catedrei 

2. Cu privire la îndeplinirea planurilor individuale ale 

profesorilor Catedrei. 

 membrii Catedrei 

3. Despre activitatea ştiinţifică a profesorilor şi 

studenţilor. Activitatea de cercetare ştiinţifică a 

studenţilor.  

 Chițu Svetlana 
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4. Cu privire la stagiul de practică  de licența a studenţilor 

absolvenţi (Secţia cu frecvenţă redusă) 

 Ludmila 

Zmuncila 

5. Despre componenţa Comisiei Examenului de licenţă  Tatiana Gribincea 

9.  Aprilie 2017 

 

1.Cu privire la îndeplinirea planului de lucru al Catedrei. 

Importanta programelor de Educației Incluzive  

19 aprilie 2017  

Tatiana Gribincea 

2. Discutarea şi aprobarea testelor şi biletelor de examinare 

pentru sesiunea de vară şi a testelor pentru examenele de 

licenţă. 

 membrii Catedrei 

3. Despre susţinerea preventivă a tezelor de licenţă și de 

master  a studenţilor absolvenţi. 

 Tatiana Gribincea 

4. Despre lecţiile de sinteză pentru studenţii absolvenţi.  Ludmila 

Zmuncila 

10. Mai 2017 

1.Realizarea planurilor de învăţămînt şi gradul de pregătire 

a Catedrei  şi studenţilor către sesiunea de vară. 

24 mai 2017  

Tatiana Gribincea 

3.Despre îndeplinirea planurilor individuale ale   

profesorilor 

 membrii Catedrei 

4. Despre activitatea curatorilor grupelor academice.  Corina Lazar 

Irina Parvan 

membrii Catedrei 

5. Rezultatele susţinerii preventive a  tezelor de licența: și 

de master: realizări şi deficienţe 

 membrii Catedrei 

11. Iunie 2017 

1. Rezultatele sesiunii de vară: realizări şi deficienţe. 

24 iunie 2017 Tatiana Gribincea 

2. Rezultatele susţinerii examenelor şi tezelor de licenţă  Tatiana Gribincea  

3. Raportul de activitate didactico-ştiinţifică a corpului 

profesoral al Catedrei pentru anul academic 2016-2017. 

 Tatiana Gribincea 

 

 4.Cu privire la planurile de învăţămînt  pentru anul de studii 

universitare  2017-2018 

  

 5.Discutarea şi aprobarea noilor cursuri normative pentru 

anul universitar 2017-2018. 

  

           

Aprobat la şedinţa Catedrei  

(procesul verbal nr. 1 din 23 august 2016) 

Şeful Catedrei 

 


