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Planul Operaţional al Catedrei Științe ale Educației și  Limbi Moderne este în concordanță 

cu Planul Strategic al Facultăţii  Relații Internaționale și Științe Socio-Umane și Planul Operaţional 

al Universităţii, precum si cu misiunea și Planul Strategic al facultăţii. Pentru fiecare din cele patru 

obiective majore ale Planului Strategic al Catedrei pentru perioada 2016 - 2017 sunt prevăzute 

acţiunile ce vor fi desfăşurate în anul universitar 2016-2017.  

Catedra Științe ale Educației și Limbi Moderne reprezintă, din punctul de vedere al 

activităţii didactice şi de cercetare, o componenta importantă în structura Facultatății Relații 

Internaționale și Științe Socio-Umane. Catedra  Știinte ale Educației și Limbi Moderne  a început 

activitatea cu cinci specializari din anul 2011-2012, la forma de învățământ licență zi și cu 

frecvența redusă: psihopedagogie, pedagogie în învățămîntul primar, pedagogie preșcolară, 

asistența socială și la ciclul II de masterat la specialitatea: Management Educațional. Planul 

operațional propus se înscrie pe linia începerii, continuităţii şi îmbunătăţirii activităţilor 

desfăşurate în perioada ulterioară, precum şi a diversificării acestora în raport cu noile tendinţe de 

pe piaţa educaţională naţională şi europeană.  

Activități în domeniul cercetării, manifestărilor științifice ale cadrelor didactice, a 

studenților, tematica conferințelor științifice: 

 Elaborarea Planului de cercetare al Catedrei 

 Sprijinirea şi implicarea cadrelor didactice şi de cercetare în competiţiile pentru câştigarea de 

proiecte de cercetare, relevante la nivel naţional şi internaţional (Orizont 2020, Erasmus plus) 

 Creşterea numărului de cadre didactice implicate în activităţi de cercetare prin aplicarea 

măsurilor stimulative şi coercitive stabilite în reglementările interne 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice pe specificul fiecărui domeniu de studiu din cadrul 

Catedrei  (Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice) 

 Atragerea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică. Încurajarea parteneriatului profesor-

student în dezvoltarea de produse ale cercetării. 

 

Măsuri de îmbunătățire a calității 

 Elaborarea regulamentelor pentru programele de studii pentru ciclu I de licența: 

psihopedagogie, pedagogie în învățămîntul primar, pedagogie preșcolară, asistența socială și 

la ciclul II de masterat la specialitatea Management Educațional . 

 Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de 

studiu de către studenţi, prelucrarea acestora, identificarea şi aplicarea măsurilor ce se impugn 

 Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni 

 Editarea nodelor de curs a cursurilor de specialitate pentru disciplinele deficitare sub acest 

aspect 

Măsuri de formare continuă a personalului Catedrei 

 Implicarea cadrelor didactice în organizarea conferințelor 

 Participarea cadrelor didactice la conferințe internaționale, naționale și evenimente, seminare, 

mese rotunde workshopuri 

 Stimularea cadrelor didactice în schimbul de experineță cu late universități din țară și de peste 

hotare 

 Stabiliea parteneriatelor de colaborare cu alte instituții la nivel național și internațional 

 Implicarea profesorilor cu experineță în activități de mentorat 

 Planificare și realizarea activității didactice neauditoriale 



 Implicarea profesorilor în elaborarea cursurilor digitale interactive sau a cursurilor cu utilizarea 

unor metode interactive, inovaționale de predare și evaluare (de exemplu: E-

learning/MOODLE 

Mobilitatea academică a studenților și cadrelor didactice 

 Acordarea de consultanţă ştiinţifică studenţilor în vederea participării la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice studenţeşti 

 Promovarea educaţiei permanente prin stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi 

local/regional, economic şi social 

 Informarea cadrelor didactice referitor la posibilitatea aplicării diverselor proiecte 

 Sprijinirea studenților și cadrelor didactice în aplicarea diverselor programe de mobilitate 

științifică și academic (Marie Skladovskaia Kurie, Erasmus plus, programe H2020 etc)  

 Participarea la școli de vară 

 

Planuri pentru viitor 

Catedra Științe ale Educației și Limbi Moderne  prin echipa managerială, Consiliul 

facultății și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este preocupată în permanență pentru 

dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, conditie importanta pentru furnizarea 

de servicii de calitate pentru studenții nostri.  

Strategia pe termen lung:  

 Identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice  

 Asigurarea accesului cadrelor didactice ale catedrei  la informaţia privind programele de 

formare continuă şi facilitarea participării la aceste programe   

 Realizarea de programe proprii de formare continuă a personalului în functie de nevoile 

identificate   

 Elaborarea de proiecte privind dezvoltarea capitalului uman pentru obținerea de finantari din 

fonduri europene.   

 Dezvoltarea de parteneriate cu universităti şi alti furnizori autorizati de formare continua a 

cadrelor didactice 



Anexa 1. Plan operațional Catedra Științe ale educației și Limbi Moderne 

 N 
Activități în domeniul cercetării, manifestărilor științifice ale cadrelor didactice, a studenților, 

tematica conferințelor științifice: Termen Responsabil(i) 

1.  Elaborarea Planului de cercetare al Catedrei 
Septembrie 

2016     Membii Catedrei  

2.  Întărirea cercetării ştiinţifice în domeniile declarate prioritare în strategia naţională Ianuarie 2017 

     Șef catedra    

3.  

Dezvoltarea de parteneriate cu alte facultăți din alte instituții pentru dezvoltarea de proiecte commune 

(USPEE, UPS „Ion Creangă”) permanent 

Decan 

4.  

Sprijinirea şi implicarea cadrelor didactice şi de cercetare în competiţiile pentru câştigarea de proiecte 

de cercetare, relevante la nivel naţional şi internaţional (Orizont 2020, Erasmus plus) permanent 

Decan,  membii Consiliului 

Facultății  

5.  

Creşterea numărului de cadre didactice implicate în activităţi de cercetare prin aplicarea măsurilor 

stimulative şi coercitive stabilite în reglementările interne permanent 

Membii Catedrei  

6.  

Organizarea de manifestări ştiinţifice pe specificul fiecărui domeniu de studiu din cadrul Catedrei 

(Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice) anual 

Membii Catedrei 

7.  

Atragerea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică. Încurajarea parteneriatului profesor-student 

în dezvoltarea de produse ale cercetării. permanent 

  Membii Catedrei 

  Măsuri de îmbunătățire a calității    

1.  

Elaborarea regulamentelor pentru programele de studii la forma de învățământ licență zi și cu 

frecvența redusă: psihopedagogie, pedagogie în învățămîntul primar, pedagogie preșcolară, asistența 

socială și la ciclul II de masterat la specialitatea Management Educațional. 
Septembrie 

2016 

Membii Catedrei 

2.  

Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de 

către studenţi, prelucrarea acestora, identificarea şi aplicarea măsurilor ce se impugn semestrial 

Membii Catedrei 



3.  Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni permanent 

     Șef catedra 

4.  Editarea cursurilor de specialitate pentru disciplinele deficitare sub acest aspect anual 

Membii Catedrei 

  Măsuri de formare continuă a personalului catedrei    

1.  Implicarea cadrelor didactice în organizarea conferințelor anual 

Membii Catedrei  

2.  

Participarea cadrelor didactice la conferințe internaționale, naționale și evenimente, seminare, mese 

rotunde workshopuri permanent 

Decan,  membii Consiliului 

Facultății  

3.  Stimularea cadrelor didactice în schimbul de experineță cu alte universități din țară și de peste hotare permanent 

Membii Catedrei 

4.  Stabiliea parteneriatelor de colaborare cu alte instituții la nivel național și internațional permanent 

Șef Catedra 

5.  Implicarea profesorilor cu experineță în activități de mentorat permanent 

Membii Catedrei 

6.  Planificare și realizarea activității didactice neauditoriale anual 

Membii Catedrei 

7.  

Implicarea profesorilor în elaborarea cursurilor digitale interactive sau a cursurilor cu utilizarea unor 

metode interactive, inovaționale de predare și evaluare (de exemplu: E-learning/MOODLE Ianuarie 2017 

Membii Catedrei 

  Mobilitatea academică a studenților și cadrelor didactice    



1.  

Acordarea de consultanţă ştiinţifică studenţilor în vederea participării la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice studenţeşti permanent 

Membii Catedrei 

2.  

Promovarea educaţiei permanente prin stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi local/regional, 

economic şi social permanent 

Membii Catedrei 

3.  Informarea cadrelor didactice referitor la posibilitatea aplicării diverselor proiecte permanent 

Șef Catedra 

4.  

Sprijinirea studenților și cadrelor didactice în aplicarea diverselor programe de mobilitate științifică și 

academic (Marie Skladovskaia Kurie, Erasmus plus, programe H2020 etc)  permanent 

Membii Catedrei 

5.  Participarea la școli de vară Iunie 2017 

Membii Catedrei 

 

 

Șef Catedra Științe ale Educației și Limbi Moderne_______________Tatiana GRIBINCEA, doctor, conf.univ.  


