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Obiective şi activităţi specifice în cadrul departamentului
1. Activitate didactică
a. Obiective: - acordarea planurilor de învăţământ – nivel licenţă şi master, la tendinţele de dezvoltare a
domeniului;
- reanalizarea eşalonării disciplinelor de studii pe ani şi semestre în perspectiva respectării
corespondenţei acestora cu ciclul al II-lea de învăţământ
- actualizarea conţinuturilor didactice în vederea formării competenţelor specifice profesiei
- construirea unei oferte educaţionale care să asigure dezvoltarea personală şi instituţională
b. Activităţi programate - desfăşurarea programelor în curs concomitent cu actualizarea conţinutului
disciplinelor – indicatori: elaborarea fişelor disciplinelor, bibligrafie actualizată, suport de curs sau/şi curs
tipărit, carte de specialitate;
- asigurarea logisticii necesare desfăşurării cursurilor în acord metodele şi mijloacele
pedagogiei moderne – indicatori: aprecierea conţinutului cursurilor de către studenţi şi colegi;
- asigurarea logisticii necesare defăşurării activităţilor practice, dotarea laboratoarelor şi a
sălilor de seminarii cu materiale, echipamente şi aparatură de ultimă generaţie, suficientă şi strict
necesară- indicatori: raportul proporţional dintre numărul de studenţi şi echipamentele existente,
aprecierea studenţilor;
- aplicarea strictă a sistemului de credite transferabile cu prioritate acordându-se atenţie
studiului individual şi consilierii studenţilor – indicatori: realizarea portofoliilor studenţilor;
- valorificarea rezultatelor evaluării pentru perfecţionarea activităţilor didactice – indicatori:
relevanţă în eventualele schimbări;
- stimularea studenţilor în formularea cerinţelor faţă de oferta educaţională – indicatori:
număr de intervenţii ale acestora;
- organizarea unor cursuri de perfecţionare pe direcţii dorite de studenţi: indicatori:
activităţile organizate;
- acordarea tematicii lucrărilor de licenţă şi disertaţii cu cele cuprinse în planul de cercetare
al departamentului – indicatori număr de lucrări cuprinse în tematică;
- continuarea activităţii cercului ştiinţific studenţesc şi extinderea paletei de preocupări în
cadrul acestuia- indicatori: nivelul ştiinţific al lucrărilor prezentate, număr de activităţi şi conţinutul
acestora;
- stimularea implicării cadrelor şi a studenţilor cu precădere al masterazilor în viaţa
academică a departamentului pentru implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a acestuia,
a facultăţii şi a universităţii – indicatori: responsabilităţile pentru fiecare membru al departamentului
şi gradul de îndeplinire;
- promovarea agresivă a specializării, a departamentului, a facultăţii în instituţii similare şi
alte instituţii- indicatori: număr de activităţi realizate şi rezultatul acestora;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu instituţii similare din ţară şi mas ales
din străinătate – indicatori: conţinutul acestora şi număr de acorduri încheiate;
- sprijinirea cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională personală şi a echipelor de
iniţiere a unor activităţi de cercetare sau specializare, participanţi sau iniţiatori – indicatori: număr de
teme alese şi realizate.
2. Activitatea de cercetare
a. Obiective – proiectarea şi programarea activităţii de cercetare la nivelul departamentului pe tematici
ample şi de interes public;
- stimularea participării la competiţii pentru proiecte de cercetare;
- publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice la manifestări internaţionale sau în reviste de
prestigiu.

b. Activităţi programate – conceperea unui plan de cercetare a cărui tematică este stabilită prin
organizarea unor mese rotunde pe trunchiuri de discipline sau echipe interdisciplinare – indicatori: număr de
teme propuse şi realizate;
- organizarea de manifestări ştiinţifice, talk-show-uri, prezentări de aparatură de investigaţie,
lansare de carte, ets. – indicatori: număr de activităţi organizate şi relevanţa lor;
- prezentarea periodică a competiţiilor pentru proiecte de cercetare – indicatori: număr de
aplicaţii, număr de proiecte câştigate, sumele atrase;
- participarea la conferinţe, congrese internaţionale – indicatori: număr de participări şi de
lucrări prezentate, de intervenţii în plen, de prezentări orale;
- publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice: indicatori: număr de articole în extenso în
reviste de prestigiu )baze de date internaţionale recunoscute CNCSIS cu indice de multiplicare şi scor de
influenţă crescut;
4. Inventarierea funcţiilor sensibile
Nu identificăm funcţii sensibile
5.Proceduri operaţionale pentru activităţile specifice
Conform tabelului anexat
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