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Planul de lucru 
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a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Educatiei, Psihologie si Arte 

2018-2019 

                                  

Nr. d/o 
Denumireaactivităţii Responsabili 

Termenul de 

realizare 

1 

Elaborarea proiectului planului de lucru al Comisiei Metodice 

pentru  anul universitar 2018-2019şi propunerea spre aprobare 

la Consiliul FSEPA 

Silvia 

Briceag 

septembrie 

2018 

2 
Examinarea materialelo rdidactice elaborate de cadrele 

didactice ale facultății in trimestrul I 

Membrii 

comisiei 

Trimestrul I/ 

sau la 

necesitate 

3 

Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice 

a materialelor didactice, elaborate de profesorii facultăţii 

întrimestrul I, propunerea pentru aprobarela Consiliul FSEPA 

Silvia 

Briceag 

Membrii 

comisiei 

Trimestrul I/ 

sau la 

necesitate 

4 
Asistenţa la orele publice ale cadrelor didactice, care participă 

la concurs pentru ocuparea posturilor vacante. 

Membrii 

comisiei 
După necesitate 

5 
Examinarea materialelor didactice elaborate de cadrele 

didactice ale FSEPA în trimestrul II 

Membrii 

comisiei 

Trimestrul II/ 

sau la 

necesitate 

6 

Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice 

a materialelor didactice, elaborate decadrele didactice ale  

facultăţii in trimestrul II, propunerea pentru aprobare la 

Consiliul FSEPA 

Silvia 

Briceag 

Membrii 

comisiei 

Trimestrul II/ 

sau la 

necesitate 

7 
Examinarea materialelor didactice elaborate de cadrele 

didactice ale FSEPA  in trimestrul III 

Membrii 

comisiei 

Trimestrul III/ 

sau la 

necesitate 



8 

Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice 

a materialelor didactice, elaborate de cadrele didactice ale 

FSEPA în trimestrul III, propunerea pentrua probare la 

Consiliul FSEPA 

 

Silvia 

Briceag 

 

Trimestrul III/ 

sau la 

necesitate 

9 

Familiarizarea membrilor Consiliului FSEPA cu hotărârile 

Consiliului metodic al USARB și organizarea seminarelor de 

informare a cadrelor didactice 

Silvia 

Briceag 

 

Pe parcurs, la 

necesitate 

10 

Totalizarea activităţii de lucru a Comisiei Metodice a FSEPA şi 

prezentarea raportului despre activitatea comisiei la şedinţa 

Consiliului FSEPA 

Silvia 

Briceag 

 

Iunie 2019 

 

Preşedintele Comisiei                                                                      conf.univ., 

dr. Silvia Briceag 

 

Lora CIOBANU, dr., conf. univ 

 


