Realizarea activităţilor
orientate spre
îndeplinirea cerinţelor
de acreditare naţională /
internaţională la nivel de
catedră

- perfectarea actelor normativ-reglatorii interne în vederea ajustării la stipulările

documentelor-cadru a Ministerului Educației.
- organizarea cursurilor de formare a auditorilor (evaluatorilor) interni ai Sistemului

de Management al Calităţii pentru evaluarea programelor de studii din universitate;
- evaluarea internă, periodică a programelor de studii și stabilirea acțiunilor pentru
sporirea calităţii procesului de formare profesională în corespundere cu standardele
de acreditarea naţională/internaţională;
- participarea la proiecte de evaluare externă a calităţii educaţiei şi cercetării de către
organisme de certificare autorizate în acest sens;
Monitorizarea acțiunilor - studierea opiniilor studenților vis-a-vis de caliatatea procesului de formare
de evaluare internă a
profesională și activitatea profesorilor prin realizarea chestionării;
calității procesului de - perfecţionarea instrumentelor de colectare a datelor privind calitatea procesului de
învățământ
instruire;
- evaluarea performanţelor fiecărui membru al corpului profesoral din cadrul
facultăţii ţinînd cont de activitatea didactică desfăşurată, activitatea de cercetare,
prestigiul profesional etc.;
- monitorizarea sistemului de evaluare internă a prestaţiei cadrelor didactice cu
reflectarea rezultatelor în cadrul Consiliului facultăţii;
- conceperea unui sistem coerent şi riguros de recrutare, evaluare şi promovare a
personalului academic.
Implementarea treptată
a instruirii la distanţă în
cadrul programelor de
licență și master

-

Formarea continuă şi

Prorector studii

-

analiza experienţei naţionale şi internaţionale în domeniul instruirii la distanţă.
participarea în elaborarea metodologiei şi strategiei de organizare a învățământului
on-line în cadrul facultăţii;
elaborarea şi publicarea, de către personalul didactic, a materialelor didactice
necesare acoperirii tuturor activităţilor unei discipline de studiu on-line;
formarea cadrelor didactice în contextul predării on-line
promovarea învățământului on-line în cadrul specialităților din cadrul catedrei, prin
extinderea gradului de utilizare a platformei e-learning de către cadre didactice ale
facultăţii şi studenţi;
identificarea necesităţilor de informare şi formare profesională a cadrelor didactice.

Departamentul de
Asigurare a
Calităţii (DACDC)
Comitetul de
calitate
DACDC

DACDC,
Comitetul de
calitate
Membrii catedrei

Facultătea de
formare conrinuă
Centrul Tehnologii
Informaţionale
Membrii catedrei
Șefful de catedră

Prorector studii,

2016-2020

2016-2020

2017
2016-2020

îmbunătăţirea prestaţiei
personalului științificodidactic la catedră

susținerea mobilității academice a personalului științifico-didactic;
elaborarea unui program de promovare a carierei universitare prin instituirea unui
sistem de perfecţionare/formare continuă a cadrelor științifico-didactice și didactice
universitare;
organizarea și realizarea unor training-uri destinate cadrelor științifico-didactice în
vederea perfecționării competenţelor profesionale în domeniul didacticii
universitare;
susţinerea dezvoltării profesionale continue în context instituţional a fiecărui cadru
didactic, care să conducă la eficientizarea activităţii (activităţi de training, stagii de
pregătire şi formare, schimburi de experienţă);
creşterea ofertei de programe de formare profesională continuă, adaptate la cerinţele
mediului socio-economic, inclusiv a celor bazate pe standarde ocupaţionale,
promovarea lor printr-un marketing adecvat;

Șef catedră
Comitetul de
calitatea
Membrii catedrei

implementarea cerințelor Regulamentului pentru organizarea, desfăşurarea stagiului
de practică (Ciclul I, Ciclul II)
- asigurarea stagiilor de practică cu suport metodologic pentru studenți-stagiari;
- organizarea schimbului de experienţă privind desfăşurarea eficientă a stagiilor de
practică între programele de studii ale catedrei si Facultății
- diversificarea modalităţilor de promovare a imaginii catedrei;
- implementarea unui sistem de promovare a imaginii facultăţii;
- elaborarea şi promovarea materialelor promoţionale din partea catedrei;
- Organizarea și desfășurarea campaniei de promovare a imaginii catedrei și a
profesiei de educator ”FII EDUCATOR”
- Formarea unui grup pe rețelele de socializare ”Gradința veselă”

,
Coordonatorii de
practică
DACDC

-

-

Eficientizarea realizării
stagiilor de practică a
programelor de studii
din cadrul catedrei
Promovarea imaginii
Catedrei în mediul
academic, economic şi
social, intern şi extern

-

Șef catedră
Membrii catedrei

2016-2020

2016

2016-2020
2016
2016-2020

II. STRATEGIA DEZVOLTĂRII CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE LA NIVEL DE CATDERĂ
Obiective
Monitorizarea calităţii
cercetării la nivel de catedră
în conformitate standardelor
naţionale şi internaţionale

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului
- Promovarea cantităţii şi calităţii publicaţiilor de tip ISI, categoria B şi C,
studii monografice, rezultate implementate în mediul social
- Obţinerea performanţei în cercetare prin promovarea academică (abilitarea cu
dreptul de conducere la doctorat, acordarea titlurilor ştiinţifico/didactice)

Specificarea componentei
interdisciplinare în cadrul
catedrei pe dimensiunea
cercetării
Promovarea cercetării cu
impact social
Evaluarea activităţii de
cercetare în cadrul catedrei

- Stabilirea domeniilor de excelenţă ale personalului academic din carul
catedrei/facultății
- Elaborarea unor studii de sinteză în cadrul catedrei

Formarea continuă a
cadrelor ştiinţifice
Actualizarea permanentă a
rezultatelor ştiinţifice la nivel
de catedră pe plan naţional şi
internaţional

- Extinderea tematicii cercetărilor aplicative cu impact social
- Realizarea evaluării activităţi ştiinţifice din cadrul proiectelor universitare;
- Elaborarea Rapoartelor de dare de seamă pentru cercetarea științifică în
cadrul catedrei
- Organizarea stagiilor de perfecţionare în ţară şi în străinătate;
- Susţinerea cercetătorilor de a participa şi organiza manifestărilor ştiinţifice la
nivel de facultate şi catedră;

Responsabil

Termeni

Șef catedră
Comitetul de
calitate

2016-2020

Șef catedră
2016-2018
şefii de teme
instituţionale
Departamentul
Cercetare

Permanent

Departamentul
Cercetare;
Contabilitatea

Pe parcursul
perioadei

Permanent

Şef catedră

Pe parcursul
perioadei

Șef catedră
Comisia de calitate
Decanatul

Permanent
2016-2020

- editarea suporturilor de curs din fondul mijloacelor universităţii;
Editarea suporturilor de
curs, ghidurilor metodologice
la nivel de catedră

III.

STRATEGIA DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Obiective
Asigurarea rezultatelor
ştiinţifico-didactice pe plan
naţional şi internaţional

Promovarea imaginii
catedrei pe plan naţional şi
internaţional

IV.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului
- Publicarea materialelor ce ţin de rezultatele colaborării în reviste şi alte
publicaţii
- Organizarea de evenimente (conferințe științifice, seminare științificometodologice; ateliere de lucru) de promovare a practicilor şi experienţelor
naţionale şi internaţionale în domeniul învăţămîntului superior și educației
timpurii; dansului.
- Participarea la şcoli de vară pe diverse teme;
-Lansări de carte
- susţinerea mobilităţii studenţilor şi profesorilor prin burse oferite de guvern şi
organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale;
- motivarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor catedrei în realizarea
stagiilor peste hotare;
- motivarea profesorilor în realizarea stagiilor de documentare în străinătate;

Responsabil
Rectorat, decanate,
Departament
Relaţii
internaţionale, șef
catedră

Termen

anual

Departament
Asigurare calitate
Departament
Relaţii
internaţionale
Sef catedră

anual

STRATEGIA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ŞI DE COMUNICARE

Dezvoltarea tehnologiilor
informatice

Dezvoltarea colecţiilor şi a
resurselor cu caracter

- Participarea în elaborarea şi implementarea Strategiei informatizării la
Facultate pentru perioada 2016-2021;
- modernizarea Software specializat Q-Series, în vederea funcţionării integrale
a modulelor în cadru Facultăţii/catedrei
- studierea şi selectarea ofertelor în vederea procurării echipamentului tehnic
performant pentru catedrele facultăţii;
- integrarea în spaţiul informaţional universitar unic;
- revizuirea structurii colecţiei de documente în procesul
de reamplasare în spaţii noi de depozitare, extinderea capacităţii de

Automatizare
2016-2020

didactic şi ştiinţific

Integrarea bibliotecii în viaţa
cultural-ştiinţifică a catedrei

Dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat

depozitare;
- valorificarea colecţiilor şi a resurselor informaţionale;
- perfecţionarea activităţilor ce ţin de studierea ofertei pieţei editoriale şi
relaţiile cu furnizorii;
- reconfigurarea activităţii de restaurare a documentelor;
- dezvoltarea colecţiilor de informaţii pe suport electronic;
- dezvoltarea şi promovarea accesului la colecţii şi resurse electronice;
- crearea repozitoriului catedrei pentru suporturi de curs şi articole ştiinţifice
publicate.

-

Organizarea în comun cu Biblioteca științifică universitară a
seminarelor metodologice de informatizare a studenților și cadrelor
didactice despre diverse modalități de accesare a informației

- demararea proiectelor de colaborare cu facultăţi similare;
- încheierea acordurilor de colaborare cu instituții preuniversitare din țară și de
peste hotare
- intensificarea relaţiilor prin donaţii şi schimb de publicaţii;
- eficientizarea partajării resurselor informaţionale.

Șef catedră
Membrii catedrei
Centrul
de
Tehnologii
informaționale
Biblioteca
științifică
universitară
Asistenţa de
specialitate
Relaţii cu publicul
Membrii catedrei

Director
Director-adjunct

2016-2020

2016-2020

2016-2020

