
 

PLANUL 

de activitate al Consiliului facultăţii de 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE 

pentru anul universitar 2015-2016 
 

Nr. 

d/o 

Termen 

de 

realizare 

Subiectele abordate 
Responsabil 

realizare 

Responsabil 

control 

realizare 

1. septembrie 

1.  Rezultatele admiterii la 

ciclul I Licenţă şi la ciclul 

II Masterat în anul de 

studii 2015-2016 

2. Aprobarea rapoartelor de 

activitate ale doctoranzilor 

pentru anul de studii 

2014-2015 şi ale 

planurilor individuale 

pentru anul de studii 

2015-2016. 

3. Informaţie despre 

pregătirea raportului 

acreditare a specialităţii 

duble Pedagogie în 

învăţămîntul primar şi 

Pedagogie preşcolară 

Decanul 

facultăţii 

 

Şefa catedrei 

AEA 

 

Preşedintele 

echipei de 

elaborare a 

raportului 

Decanul 

studenţesc 

 

Zorilo L. 

 

 

Briceag S. 

 

2. octombrie 

1. Aprobarea obiectivelor 

principale şi a planului de 

activitate al Consiliului 

facultăţii pentru anul de 

studii 2015-2016. 

2. Aprobarea planurilor de 

activitate ale catedrelor 

facultăţii pentru anul de 

studii 2015-2016. 

3. Aprobarea planului de 

activitate a seminarului 

ştiinţific intercatedral 

4. Aprobarea planului de 

activitate al Decanatului 

studenţesc 

5. Aprobarea burselor 

studenţilor pentru 

semestrul de toamnă 

2015-2016 

Decanul 

facultăţii 

 

Şefii de 

catedră 

 

Zorilo L. 

 

Decanul 

studenţesc 

Panco T., 

Spînu N. 

Echipa de 

proiect 

Decanul 

studenţesc 

 

Decanul 

facultăţii 

Şova T. 

 

Cosumov M. 

 

 

Decanul 

3. noiembrie 

1. 1. Informaţie despre 

extinderea relaţiilor de 

parteneriat cu instituţiile 

de învăţămînt superior din 

ţară şi de peste hotare. 

2. Raport privind rezultatele 

lucrărilorConferinţelor 

Şefii de 

catedră 

 

 

Membrii 

comitetului 

organizatoric 

Decanul 

facultăţii 

 

Graneţcaia L. 

 

 

Morari A. 



ştiinţifice organizate de 

către membrii catedrei ŞE 

3. Analiza rezultatelor 

sondajului de opinie cu 

studenţii anului I.privind 

problemele de adaptare a 

lor la mediul academic 

universitar 

Spînu N.  

4. decembrie 

1. Raport privind dinamica 

realizării cercetărilor în 

cadrul proiectelor de 

cercetare. 

2. Raport privind realizarea 

planului de cercetare 

ştiinţifică a catedrelor 

pentru anul 2015 

3. Informaţie privind 

publicaţiile ştiinţifice ale 

doctoranzilor în cadrul 

cercetărilor de doctorat. 

4. Raport privind calitatea 

serviciilor educaţionale, 

psihologice şi artistice 

prestate de laboratoarele 

facultăţii (audit intern) 

Directorii de 

proiecte 

Şefii de 

catedră 

Conducătorii 

de doctorat 

Comisia de 

audit 

Şova T. 

 

Graneţcaia L. 

 

Bularga T. 

 

Decanul 

facultăţii 

5. ianuarie 

1. Aprobarea burselor 

studenţilor pentru 

semestrul de primăvară al 

anului universitar 2015-

2016. 

2. Aprobarea cerinţelor faţă de 

tezele de licenţă şi de 

master. 

3. Aprobarea planului de 

cercetare ştiinţifică a 

facultăţii ŞEPA pentru 

anul 2016 

Panco T., 

Spînu N. 

Comisia 

meodică 

Graneţcaia 

L. 

Decanul 

 

Pereteatcu M. 

 

Ciobanu L. 

6. februarie 

1. Raport despre rezultatele 

sesiunii de toamnă-iarnă 

2015-2016. 

2. Informaţie despre 

activitatea de 

autoadministrare a 

studenţilor şi participarea 

lor în procesul managerial 

şi decizional al facultăţii. 

3. Raport privind calitatea 

procesului de studii la 

specialitatea Pedagogie în 

învăţămîntul primar şi 

Pedagogie preşcolară, 

studii cu frecvenţă redusă. 

Decanul 

 

Spînu N. 

 

 

Comisia 

metodică 

Morari Al. 

 

Preş.Comit.sind. 

al stud. 

 

Tetelea M. 



7. martie 

1. Aprobarea tematicii tezelor 

de licenţă şi de master 

2. Raport cu referire la 

activitatea tutorilor 

grupelor academice. 

3. Informaţie privind 

evaluarea curriculumurilor 

disciplinare universitare, 

ciclul II, masterat 

Şefii de 

catedră 

 

Prodecanii 

Comisia 

metodică 

Decanul 

facultăţii 

Guţu N. 

Şova T. 

8. aprilie 

1. Raport cu referire la 

activitatea educaţională 

extracurriculară la 

facultate. 

2. Aprobarea cursurilor 

opţionale şi facultative 

pentru anul de studii 

2015-2016. 

3. Informaţie cu referire la 

acţiunile de promovare a 

imaginii facultăţii 

Spînu N. 

 

Şefii de 

catedră 

 

Comisia de 

promovare a 

imaginii 

Gupalova E. 

 

 

Sacaliuc N. 

 

Decanul 

9. mai 

1.  Informaţie privind 

rezultatele desfăşurării 

ciclului de conferinţe 

publice ale cadrelor 

didactice ale facultăţii cu 

genericul Discursuri 

despre om şi formarea lui. 

2.  Editarea revistei ştiinţifice 

a masteranzilor şi 

studenţilor. 

3.  Raport despre activităţile 

realizate în cadrul 

zilelor/săptămînilor/decad

elor catedrelor 

Decanul 

 

 

 

Decanul 

 

Şefii de 

catedră 

Morari M. 

 

 

 

Zorilo L. 

 

Rusov V. 

10. iunie 

1. Rezultatele sesiunii de vară 

2. Raport privind activitatea 

Facultăţii în anul de studii 

2015-2016 şi obiectivele 

prioritare ale activităţii 

facultăţii pentru anul 

universitar 2016-2017. 

3. Analiza rapoartelor 

preşedinţilor comisiilor de 

examinare în cadrul 

susţinerii tezelor de 

licenţă şi de master. 

Decanul 

facultăţii 

 

Decanul 

facultăţii 

 

 

Şefii de 

catedră 

 

Prodecanii 

 

Şova T. 

 

 

Decanul 

 


