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Planul de activitate 

al Decanatului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale  

în anul de studii 2017-2018 
 

Nr. Activităţile planificate Termenii Responsabil 

1.  Organizarea sesiunii de reexaminare 05-15 septembrie Prodecanii 

2.  Organizarea procesului de repartizare a normei 
didactice pentru anul de studii 2017-2018 

August - 
Septembrie 2017     

Decanul 

Şefii de Catedre 

 

3.  Întocmirea graficului procesului de studii la Facultatea 
de drept și Științe Sociale 

26-30 august Prodecanii 

4.  Întocmirea graficului stagiilor de practică la 
Facultatea de drept și Științe Sociale 

26-30 august Prodecanii 

SEPTEMBRIE 

5.  Elaborarea graficului procesului de învăţământ la 
facultate, secţia cu frecvenţă la zi 

Septembrie 2017 Prodecanii 

6.  Inaugurarea anului de studii 2017-2018 pentru 

studenţii anului I 

August 2017 Decanatul 

Catedrele 

7.  Formarea grupelor anului I şi numirea şefilor de 

grupă 

1-20 septembrie Prodecanii 

Metodiştii  

8.  Primirea registrelor grupelor academice, completarea 
şi repartizarea paginilor pentru disciplinele de studii 

1-20 septembrie Prodecanii 

Secretarele 

Decanatului 

9.  Promovarea unui instructaj cu şefii de grupă şi lectorii 
în vederea completării corecte a registrelor 

1-20 septembrie Prodecanii 

10.  Elaborarea Planului de activitate al Consiliului 

Facultăţii 

Septembrie Biroul Facultăţii 

11.  Organizarea activităţii Juriilor Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Sociale 

Septembrie Decanul, 

Prodecanii, 

Metodiștii 

12.  Colectarea şi examinarea cererilor privind acordarea 

burselor sociale 

10 – 30 

Septembrie 

Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

13.  Perfectarea şi afişarea la avizierul Decanatului, a 

listelor cu studenţii beneficiari ai burselor de studii şi 

sociale 

20 – 30 

septembrie 

Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

14.  Întocmirea listelor studenţilor restanţieri propuşi 
pentru repetarea unităţilor de curs contra plată 

20 septembrie Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

15.  Analiza cererilor şi întocmirea ordinelor de transfer de 
la o formă de învăţămînt la alta, de la o facultate la alta 

30 septembrie Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

16.  Organizarea şedinţelor de informare a studenţilor 

anului I asupra sistemului de predare – învăţare - 

evaluare în învăţămîntul superior: 

- zi, - frecvenţă redusă 

Septembrie, 

octombrie 

Tutorii, Prodecanii 

Metodiştii 

OCTOMBRIE 

17.  Organizarea sesiunii de iniţiere la anul I, studii cu 
frecvenţă redusă a. s. 2017-2018 
 

octombrie Decanul  

Prodecanii  

Metodiştii 

18.  Elaborarea planurilor individuale de învăţămînt şi lista 
studenţilor care pot realiza studii în bază de planuri 
individuale 

15 octombrie Metodiştii 

Cadrele didactice 

Secretarele 

Decanatului 

19.  Organizarea sesiunii de reexaminare 20-30 octombrie Prodecanii 
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NOIEMBRIE 

20.  Promovarea testării studenţilor în scopul de a stabili 
calitatea şi volumul însuşirii materialului, formării 
abilităţilor, prevăzute de curriculele unităților de curs 

Noiembrie - 2017  Prodecanii  

Metodiştii 

21.  Organizarea sesiunii de toamnă la studii cu frecvenţă 
redusă (a.s. 2017-2018) 
 

Noiembrie  Decanul  

Prodecanii  

Metodiştii 

DECEMBRIE 

22.  Organizarea sesiunii de iarnă (a.s. 2017-2018), studii 
cu frecvenţă la zi 

Decembrie - 

ianuarie 

Decanul  

Prodecanii 

Metodiştii 

IANUARIE 

23.  Organizarea sesiunii de iarnă la studii cu frecvenţă 
redusă (a.s. 2017-2018) 

Ianuarie Decanul  

Prodecanii  

Metodiştii 

24.  Organizarea susţinerii tezelor de master la programele 
de studii de 90 credite 

Ianuarie Decanul  

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

25.  Întocmirea listelor candidaţilor la locurile cu finanţare 
bugetară şi burselor de studii în ordinea descrescătoare 
a mediei de concurs 

25 Ianuarie – 10 

februarie 

Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

FEBRUARIE 

26.  Organizarea evaluării semestriale a activității 

personalului didactic de către studenţi 

1 – 15 februarie Prodecanii 

27.  Colectarea şi examinarea cererilor privind acordarea 

burselor sociale 

2 - 6 februarie Decanul  

Secretarele 

Decanatului 

28.  Definitivarea listelor candidaţilor la locurile cu 

finanţare bugetară, burselor de studii şi sociale 

15 februarie Decanul Facultăţii 

Decanul studenţilor 

Sindicatul 

studenţesc  

29.  Organizarea sesiunii de examinare pentru studenţii 
absolvenţi la specialitatea Drept, studii cu frecvenţă la 
zi 

iunie Decanul  

Prodecanii 

Metodiştii 

30.  Organizarea sesiunii de reexaminare 23 – 28 februarie Prodecanii 

MARTIE 

31.  Verificarea ordinară a completării registrelor grupelor 
academice  

Martie - iunie Decanul  

Prodecanii 

32.  Verificarea şi completarea dosarelor privind reuşita 
academică a studenţilor absolvenţi 

Martie - aprilie Prodecanii 

Metodiştii 

33.  Organizarea procesului de susținere preventivă a 
tezelor de licență 

24 – 25 martie Prodecanii  

Comisiile 

Şefii de Catedre 

APRILIE 

34.  Verificarea şi completarea dosarelor privind reuşita 
academică a studenţilor absolvenţi 

Martie - aprilie Prodecanii 

Metodiştii 

35.  Promovarea testării studenţilor în scopul de a stabili 
calitatea şi volumul însuşirii materialului, formării 
abilităţilor, prevăzute de curriculele unităților de curs 

aprilie - 2018 Prodecanii  

Metodiştii 

 

36.  Organizarea procesului de susținere preventive a 
tezelor de licență 

25 – 28 aprilie Prodecanii  

Comisiile 

Şefii de Catedre 

37.  Activităţi curente aprilie Decanatul 

MAI 
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38.  Organizarea Zilei uşilor deschise la Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Sociale 

Mai 2018 Decanul  

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

39.  Întocmirea Contractelor anuale de studii pentru 

studenţii anilor II - IV 

1 – 30 mai Decanul  

Metodiştii 

40.  Colectarea şi examinarea cererilor privind 
redistribuirea locurilor de cazare în căminele 
studenţeşti 

mai-iunie Decanul Facultăţii 

Decanul studenţilor 

Sindicatul 

studenţesc 

IUNIE 

41.  Organizarea sesiunii de vară (a.s. 2017-2018), studii 
cu frecvenţă la zi 

iunie Decanul  

Prodecanii 

Metodiştii 

42.  Organizarea susţinerii tezelor de master la programele 
de studii de 120 credite 

inuie Decanul  

Prodecanii 

Șefii de catedră 

43.  Organizarea sesiunii la învățămînt cu frecvenţă redusă 
(a.s. 2017-2018) 

iunie Decanul  

Prodecanii  

Metodiştii 

44.  Organizarea sesiunii de reexaminare iunie Prodecanii 

45.  Prezentarea dării de seamă despre activitatea 
didactico-ştiinţifică şi educaţională desfăşurată în anul 
de studii 2017-2018 

Iunie 2018 Decanul  

46.  Perfectarea documentaţiei privind exmatricularea 
studenţilor absolvenţi 

Iunie  Decanul 

Metodiştii 

PE PARCURSUL ANULUI DE STUDII 

47.  Monitorizarea completării corecte a registrelor de 
către şefii de grupă şi cadre didactice 

- Decanul 

Prodecanii 

48.  Monitorizarea îndeplinirii planurilor de învăţământ la 
specialităţile şi specializările din cadrul Facultăţii, 
secţia cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă 

- Decanul  

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

Metodiştii  

49.  Monitorizarea respectării orarului de cadrele didactice 
care activează în cadrul Facultăţii 

- Decanul  

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

Metodiştii 

50.  Asistarea la orele promovate de cadrele didactice 

din Facultate 

- Decanul  

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

Metodiştii 

51.  Monitorizarea procesului de învăţământ la secţia 
frecvenţă redusă 

Pe parcursul 
sesiunilor 

Prodecanii  

Şefii de Catedre 

Metodiştii 

52.  Organizarea concursurilor pentru suplinirea posturilor  
vacante 

- Decanul 

Şefii de Catedre 

Metodiştii 

 

 

 

Decanul  

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 

conf.univ., dr. RUSU Vitalie 

 


