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Procesul-verbal nr.2 din 10 octombrie 2018 

 

 

Direcţii prioritare de activitate ale FŞEPA în anul universitar 2018-2019 

Structura academică a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte a înregistrat o 

schimbare. La moment ea cuprinde 3 catedre:  

 Ştiinţe ale Educaţiei, 

 Psihologie, 

 Arte şi Educaţie Artistică. 

Catedra de Educaţia fizică s-a transformat în secţie de educaţie fizică în componenţa Catedrei de 

ştiinţe ale educaţiei, şef de secţie lector universitar Alexandru Morari. S-au produs şi unele 

remanieri la nivel de angajaţi: Elena Bujor este angajată în calitate de laborant în învăţământ la 

Catedra de arte  şi educaţie artistică, Aurelia Gurcenco este angajată în calitate de metodist în 

învăţământ la practica pedagogică şi educaţia incluzivă, Marina Chetrari în calitate de  laborant în 

învăţământ la Catedra de psihologie  

Direcţiile prioritare s-au identificat în baza necesităţilor facultăţi şi în baza Planului de activitate 

al Senatului USARB. Ele vizează următoarele:  

1. Asigurarea vizibilităţii Facultăţii: 

 Valorificarea optimă a repozitoriului informaţional al Bibliotecii Ştiinţifice USARB:  

 Dezvoltarea unei baze de date privind absolvenţii Facultăţii care va conduce la asigurarea 

unui feed-back mai eficient dintre facultate şi angajatori şi creşterea numărului de 

abiturienţi. 



2. Dezvoltarea resurselor umane prin studii de doctorat: 

 Depunerea  eforturilor sporite 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.  

3. Dezvoltarea mediului de învăţare: 

 Asigurarea condiţiilor fizice necesare mediului de învăţare: menţinerea în funcţiune a bazei 

materiale existentă în facultate; continuarea acţiunilor de reabilitare a spaţiilor facultăţii. 

4. Eficientizarea activităţii didactice şi metodice: 

 Organizarea  şi monitorizarea 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 

 Stimularea procesului de internaţionalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică prin 

participări la programele Uniunii Europene, în parteneriate cu universităţi din ţară şi 

străinătate; Implicarea mai activă a profesorilor  în proiecte de cercetare instituţionale 

naţionale şi internaţionale. 

6. Asigurarea unui parteneriat durabil: 

 Cu parteneri din ţară (în special pe problemele practicii de specialitate) 

 Cu  partenerii din străinătate în baza Acordurilor de colaborare 

7. Dezvoltarea autoguvernării studențeşti: 

 Antrenarea studenților în luarea deciziilor pe diferite segmente social-administrative; 

 Elaborarea planului activităţilor extracurriculare; 

 Imprimarea unui spirit de activitate productivă a decanatului studențesc prin membrii aleși 

din partea Facultății. 

8. Diversificarea activităţilor extracurriculare centrate pe abiturient 

9. Dezvoltarea sistemului de management al calităţii orientat pe 2 dimensiuni: 

 păstrarea numărului de studenţi; 

 prestarea serviciilor educaţionale de calitate. 

 

Plan operaţional al şedinţelor 

Nr. 

d/o 

Termen de realizare Subiectele abordate Responsabili  

 

1. 5 septembrie  1. Aprobarea componenţei Consiliului profesoral şi 

a Comisiilor consiliului 

 

2. Aprobarea responsabilului pentru munca 

educativă la FŞEPA 

 

3. Admiterea 2018 

 

4. Aprobarea direcţiilor prioritare de activitate ale 

FŞEPA şi a planului de activitate  al Consiliului 

în anul universitar 2018-2019 

 

5. Aprobarea Raportului  de activitate al Facultăţii 

pentru anul academic 2016-2017 

 

6. Aprobarea nominală a curatorilor grupelor 

academice la anul I şi II. 

 

Secretarul 

ştiinţific 

 

Decanul facultăţii 

 

 

Decanul facultăţii 

 

 

Decanul facultăţii  

 

 

L.Ciobanu, 

decanul facultăţii 

 

A.Briţchi, 

prodecanul 

facultăţii  



2.  

 
10 octombrie 1. Aprobarea  planului de activitate al catedrelor de 

specialitate pentru anul universitar 2018-2019. 

 

2. Aprobarea planurilor individuale ale cadrelor 

didactice  

 

3. Aprobarea planurilor de activitate ale tutorilor 

grupelor academice. 

 

4. Aprobarea sarcinii didactice ale angajaţilor 

facultăţii. 

 

5. Aprobarea planurilor de activitate ale comisiilor 

Consiliului profesoral 

 

6. Aprobarea Planului activităților extracurriculare 

la facultate 

 

7. Aprobarea planului de activitate al seminarelor 

ştiinţifice catedrale şi intercatedrale. 

 

8. Exigenţe vis-a-vis de completarea registrelor 

grupelor academice.  

Şefii catedrelor  

 

 

Şefii catedrelor 

 

 

Tutorii grupelor 

academice 

 

Şefii catedrelor 

 

 

Preşedinţii 

comisiilor 

 

Responsabil de 

activitatea 

extracurriculară  

Coordonatorii 

seminarelor 

 

V.Crişciuc, 

prodecanul 

facultăţii 

3.  

 

 

31 octombrie  

 

 

1. Aprobarea Planului autoguvernanţei studenţeşti 

 

2. Despre transferul locurilor bugetare de la 

învăţământ cu frecvenţă la învăţământ cu 

frecvenţă redusă 

 

3. Analiza rezultatelor evaluării curente, frecvenţă 

redusă anul I 

Decanul 

studenţilor  

Decanul facultăţii 

 

 

 

Prodecanii 

facultăţii 

4. decembrie  1. Aprobarea rapoartelor la proiectele de cercetare 

pentru  anul 2018. 

 

2. Raport privind realizarea de către catedre a 

planului de cercetare pentru anul 2018. 

 

3. Raport privind realizarea de către doctoranzii 

facultăţii a publicaţiilor ştiinţifice. 

 

4. Informaţie cu referinţă la consultarea resurselor 

informaţionale ale Biblioteci Ştiinţifice  USARB 

de către studenţii facultăţii  

 

5. Analiza rezultatelor evaluării curente, frecvenţă la 

zi, frecvenţă redusă anii superiori 

 

Directorii de 

proiecte 

 

Şefii de catedre 

 

 

T. Bularga, 

secretarul 

ştiinţific 

 

Decanul facultăţii 

 

 

Prodecanii 

facultăţii 



5. ianuarie 1. Aprobarea Planului activităţilor ştiinţifice la 

facultate pentru anul 2019 

 

2. 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. 
 

 

3. Aprobarea burselor studenţilor pentru semestrul 

de primăvară al anului academic 2018-2019. 

 

4. Informaţie despre asigurarea cu suport 

informaţional a programelor de master 

Responsabil de 

activitatea 

ştiinţifică 

Decanul facultăţii 

 

 

 

 

 

Prodecanii 

facultăţii 

 

Comisia metodică 

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

iarnă. 

 

2. Aprobarea temelor tezelor de licență și de master 

pentru anul academic 2019-2020. 

 

3. Informație despre:  

  colaborarea facultății cu instituțiile de 

învățământ preuniversitar în vederea 

promovării imaginii facultății; 

 monitorizarea/perfecţionarea site-ului 

catedrelor şi facultăţii. 

 

4. Raportul decanului studenţesc cu privire la 

autoadministrarea studenţilor, la implicarea  

studenţilor în procesul managerial şi decizional al 

facultăţii. 

Prodecanii 

facultăţii 

 

Şefii de catedră 

 

 

Preşedintele 

Comisiei de 

imagine 

 

 

 

 

Decanul 

studenţilor 

 

 

 7. martie 1. Raport privind activitatea tutorilor grupelor 

academice. 

 

2. Activităţi/Măsuri  de prevenire a abandonului 

şcolar (întrebare solicitată la acreditare) 
 

3. Informație despre  acțiunile de monitorizare de 

către cadrele didactice a activității individuale 

(LID) a studenților. 

Tutorii grupelor 

academice 

 

Preşedinţii 

comisiilor pentru 

calitate din 

catedre 

8. aprilie 1. Raport privind activitatea educațională 

extracurriculară la facultate. 

 

 

2. Aprobarea cursurilor opționale și facultative 

pentru anul academic 2019-2020. 

 

3. Informație despre pregătirea conferinței ştiințifice 

anuale a studenților și masteranzilor facultății. 
 

 

4. Informaţie despre asistenţele reciproce la ore a 

Responsabil de 

activitatea 

educaţională la 

facultate 

Șefii de catedre 

 

 

Secretarul 

ştiinţific  

 

 

Decanul facultăţii 



cadrelor didactice  titulare, prin cumul intern şi 

extern care pretează servicii educaţionale la  

facultate 

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 (re) calificare profesională 

la specialitățile facultății. 

Responsabil de 

activitatea 

ştiinţifică 

 

 

Coordonatorii 

practicilor 

 

 

Doctoranzii 

facultății  

 

Șefii de catedre 

 

 

10. iunie 1. Rezultatele sesiunii de vară 

 

2. Raport privind activitatea facultății în anul 

academic 2018-2019. 

 

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. Promovarea studenţilor ciclului I (licenţă) şi 

cilului II (masterat) în anul următor de studii 

(activitate solicitată de acreditare) 
 

6. Aprobarea listei studenţilor bugetari, ciclul I 

(studii cu frecvenţă şi studii cu frecvenţă redusă) 

pentru anul universitar 2019-2020. 

Prodecanii 

facultăţii 

Decanul facultății 

 

 

Preşedinţii 

comisiilor  

Șefii de catedre 

 

 

 

 

Decanul facultăţii 

  

 

 

 

dr., conf. univ., Lora Ciobanu  

   

  

 

 

 

 


