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PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTĂŢII DE  ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIE, PSIHOLOGIE ŞI ARTE pentru anul universitar 2017-2018 

aprobat la Consiliul facultăţii din 11.10.2017 (Proces-verbal. Nr. 2) 

Direcţii strategice: 

1. Asigurarea vizibilităţii  Facultății prin: 

  Valorificarea optimă a repozitoriului informaţional al Bibliotecii Ştiinţifice USARB:   

Catalogul electronic Ex Libris PRIMO, arhiva instituţională ORA USARB (OPEN 

RECEARCH ARCHIVE), Repozitoriul European ZENODO, Biblioteca Europeană CEEOL 

(Central and Eastern European Online Library); platformele deschise: Open Library, 

Calameo,  Issuu,  Slideshare, Scribd. 

 Unificarea cerinţelor faţă de site-ul celor patru catedre: Catedra de ştiinţe ale educaţiei, 

Catedra de psihologie, Catedra de arte şi educaţie artistică, Catedra de educaţie fizică;  

 Elaborarea paginii electronice a absolvenţilor care va conduce la asigurarea unui feed-

back mai eficient dintre facultate şi angajatori şi creşterea numărului de abiturienţi. 

 Diversificarea modalităţilor de promovare a ofertei academice  

2.  Dezvoltarea resurselor umane 

 Depunerea  eforturilor susţinute pentru finisarea studiilor de doctorat de către profesorii 

deja implicaţi în acest proces și susținerea tezelor în termeni stabiliți intru completarea 

numărului de cadre didactice cu grade și titluri științifice.  

 Creşterea numărului de profesori abilitaţi cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat.  

3. Dezvoltarea mediului de învăţare  

 Continuarea acţiunilor de reabilitare a spaţiilor facultăţii inclusiv prin atragerea de 

fonduri extrabugetare: reparații curente ale sălilor de curs; înnoirea, după posibilități, a 

unei părți a mobilierului, precum și efectuarea altor lucrări în scopul modernizării 

blocului de studii. 

4. Eficientizarea activităţii didactice şi metodice 

 Monitorizarea mai eficientă a lucrului individual dirijat al studenţilor. În acest context 

decanatul îşi asumă următoarele sarcini: asigurarea ergonomică (săli de consultaţii, 

mobilier, săli pentru păstrarea mostrelor); asigurarea logistică: mijloace tehnice 

(calculatoare, ecrane, proiectoare etc.); monitorizarea generală a lucrului individual 

dirijat. 

5.Impulsionarea activităţii ştiinţifice şi de creaţie  

 Deschiderea şcolii doctorale la specialitatea „Ştiinţe ale educaţiei şi Psihologie” 

 Acreditarea programului de studii pentru ciclul II, masterat „Didactica disciplinelor 

artistice”. 

6.Asigurarea unui parteneriat durabil  

 Continuarea procesului de încheiere a Acordurilor de colaborare cu instituţii de 

învăţământ din ţară şi de peste hotare ţării 

 Asigurarea condiţiilor pentru o mai bună mobilitate a studenţilor şi profesorilor. 

7.Dezvoltarea autoguvernării studențeşti  

 Dezvoltarea activității Consiliului de cercetare științifică al studenţilor  prin conferirea 

unei noi calități a managementului acestui domeniu; 

8. Dezvoltarea sistemului de management al calităţii  

 Promovarea orelor publice la nivel inter-catedral cu diseminarea celor mai bune practici 

de predare a orelor de prelegeri, seminare, laborator; 

 Realizarea asistentelor la ore de către aparatul managerial, membrii Comisiei de evaluare 

şi asigurare a calităţii; 

 Realizarea interasistenţelor cu acordarea de puncte în partea a doua a planului individual. 
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Proiectarea operaţională 

Nr. 

d/o 

Termen de 

realizare 

Subiectele abordate Responsabili  

 

1. octombrie 

 

1. Rezultatele admiterii la ciclul I, Licenţă şi la ciclul II, 

Master la specialităţile/ specializările facultăţii în anul 

academic 2017-2018. 

2. Aprobarea direcţiilor strategice şi a planului de 

activitate al Consiliului facultăţii pentru anul 

universitar 2017-2018. 

3. Aprobarea obiectivelor principale/direcţiilor strategice  

şi a planului de activitate al catedrelor facultăţii pentru 

anul universitar 2017-2018. 

4. Aprobarea planurilor individuale ale cadrelor didactice  

5. Aprobarea planurilor de activitate ale tutorilor grupelor 

academice. 

6. Aprobarea sarcinii didactice ale angajaţilor facultăţii. 

7. Aprobarea comisiilor Consiliului profesoral 

8. Aprobarea nominală a componenţei consiliului 

facultăţii  

9. Aprobarea Curriculumurilor universitare la obiectele de 

studii (conform planurilor noi de studii)  

10. Aprobarea  nominală a studenţilor bursieri  

Decanul facultăţii 

 

 

Decanul facultăţii 

 

 

Şefii catedrelor  

 

 

Şefii catedrelor 

Tutorii grupelor 

academice 

Şefii de catedrelor 

Decanul facultăţii 

Decanul facultăţii 

 

Şefii catedrelor  

Prodecanii 

facultăţii 

2.  

 

noiembrie 1. Aprobarea planului de activitate al seminarelor 

ştiinţifice catedrale şi inter/catedrale. 

2. Aprobarea planurilor de activitate ale: 

 comisiilor Consiliului profesoral, 

 cabinetului metodic, 

 decanatului studenţesc. 

3. Exigenţe vis-a-vis de completarea registrelor grupelor 

academice. Analiza rezultatelor verificării registrelor 

obţinute în cadrul auditului realizat de DMC în luna 

octombrie. 

4. Despre procesul de pregătire pentru acreditarea 

academică a programului de studii la ciclul II, masterat, 

Didactica disciplinelor artistice. 

Şefii catedrelor  

 

Preşedinţii 

comisiilor 

nominalizate 

Decanul studenţesc 

Prodecanii 

facultăţii 

 

 

Şefa catedrei AEA 

 

3. decembrie  1. Aprobarea rapoartelor pentru proiectele de cercetare 

pentru  anul 2017. 

2. Raport privind realizarea de către catedre a planului de 

cercetare pentru anul 2017. 

3. Informaţie cu referinţă la consultarea resurselor 

informaţionale a Biblioteci Ştiinţifice  USARB de către 

studenţii facultăţii . 

Directorii de 

proiecte 

Şefii de catedre 

 

Prodecanii 

facultăţii 

5.  ianuarie 1. Informaţia despre extinderea relaţiilor de parteneriat cu 

instituţiile de învăţământ superior,  guvernamentale şi 

artistice din ţară şi de peste hotare, despre acordurile de 

colaborare încheiate. 

2. Analiza rezultatelor evaluării curente a studenţilor. 

3. Aprobarea planului de cercetare ştiinţifică a facultăţii 

pentru anul 2018. 

Decanul facultăţii 

 

 

 

Prodecanii 

facultăţii 

Secretarul ştiinţific  
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4. Aprobarea burselor studenţilor pentru semestrul de 

primăvară al anului academic 2017-2018. 

5. Informaţia despre calitatea procesului de studiu la 

secţia Frecvenţă redusă. 

Prodecanii 

facultăţii  

Preşedintele 

Comisiei pentru 

evaluare şi 

realizare a calităţii 

6. februarie 1. Informaţie despre rezultatele sesiunii de toamnă-iarnă. 

 

2. Raportul decanului studenţesc cu privire la 

autoadministrarea studenţilor, la implicarea  studenţilor 

în procesul managerial şi decizional al facultăţii. 

Prodecanii 

facultăţii 

Decanul studenţesc 

 

 

 7. martie 1. Aprobarea temelor tezelor de licență și de master 

pentru anul academic 2017-2018. 

2. Raport privind activitatea tutorilor grupelor academice. 

3. Informație despre:  

  colaborarea facultății cu instituțiile de învățământ 

preuniversitar în vederea promovării imaginii 

facultății; 

 monitorizarea/perfecţionarea site-ului catedrelor şi 

facultăţii. 

4. Informație despre  acțiunile de monitorizare de către 

cadrele didactice a activității individuale (LID) a 

studenților. 

5. Raport despre volumul de lucru realizat la teză de 

E.Foca, T.Gînju, A.Bejan. 

Șefii de catedre 

 

Tutorii grupelor 

academice 

Preşedintele 

comisiei pentru 

imagine 

 

 

 

Șefii de catedre 

 

Autorii  

8. aprilie 1. Raport privind activitatea educațională extracurriculară 

la facultate. 

 

 

2. Aprobarea cursurilor opționale și facultative pentru 

anul academic 2017-2018. 

3. Informație despre pregătirea conferinței ştiințifice 

anuale a studenților și masteranzilor facultății. 

4. Informaţie despre asistenţele reciproce la ore a cadrelor 

didactice  titulare, prin cumul intern şi extern care 

pretează servicii educaţionale la  facultate 

Responsabil de 

activitatea 

educaţională la 

facultate 

Șefii de catedre 

 

Responsabilul de 

activitatea 

ştiinţifică 

Decanul facultăţii 

Şefii catedrelor 

9. mai 1. Informație despre rezultatele activității de cercetare a 

studenților și masteranzilor facultății (rapoarte în cadrul 

conferințelor științifice, publicarea articolelor în reviste 

electronice). 

2. Informaţie despre calitatea promovării stagiilor de 

practică la ciclul I Licenţă şi ciclul II Masterat la 

specialităţile / specializările facultăţii. 

3. Raportul intermediar al doctoranzilor facultății. 

 

 

4. Informație despre rezultatele și problemele procesului 

educațional în cadrul cursurilor  de formare continuă și 

de calificare/recalificare la specialitățile facultății. 

Responsabilul de 

activitatea 

ştiinţifică 

 

Coordonatorii 

practicilor 

 

Secretarul ştiinţific 

Doctoranzii 

facultății 

Șefii de catedre 

 

 

10. iunie 1. Rezultatele sesiunii de vară 

2. Raport privind activitatea facultății în anul academic 

2017-2018. 

Prodecanii 

Decanul facultății 
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3. Raportul Comisiilor Consiliului profesoral 

 

4. Informaţie despre dezvoltarea resurselor umane ale 

catedrelor prin susţinea tezelor de doctorat şi  creşterea 

numărului de profesori abilitaţi cu dreptul de conducere 

a tezelor de doctorat.  

5. Informaţie despre asigurarea condiţiilor fizice necesare 

mediului de învăţare. 

Preşedinţii 

comisiilor  

Șefii de catedre 

 

 

 

Decanul facultăţii 

  

 

 

Decan _______________________________________dr., conf. univ., Lora Ciobanu  

   

  

  


