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Obiective şi activităţi specifice în cadrul departamentului

I. Activitate didactică
a. Obiective specifice

1. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice; plan de învăţământ
2. Dezvoltarea competenţelor  didactice
3. Dezvoltare personala si instituţionala

b. Activitati specifice
OB.1-Proiectarea şi planificarea activităţii didactice; plan de invatamant

A.1-Procese didactice
Indicatori:Programe de curs; fişa dezvoltată a disciplinei;Curs universitar tipărit;  Suporturi de studii 
pentru: seminarii, laboratoare, practica pedagogică etc., Structura şi organizarea activităţii didactice;

A.2.- Procesul de evaluare
Indicatori:  Sistemul de evaluare preconizat utilizarea sistemului de credite transferabile,  Metodele şi 
instrumente  de  evaluare  utilizate;  Valorificarea  rezultatelor  evaluării,  în  îmbunătăţirea  activităţilor 
didactice;Participarea la organizarea şi la desfăşurarea examenelor finale, promovabilitate

A.3.- Perfecţionarea profesionalizării studenţilor- Optimizarea planurilor de învăţământ existente 
/ componente, structuri de organizare şi evaluare, noi discipline etc.);
Indicatori:  Domenii  dezvoltate,  cursuri  de  perfectionare,  Dezvoltarea  unor  noi  laboratoare,  Dezvoltare 
programe de studii(masterat, studii docotorale)
OB.2.- Dezvoltarea competenţelor  didactice

A.1.- Comportament funcţional / cunoaştere şi consiliere)
Indicatori:  Consilierea diferenţiată a studenţilor;Consilierea studenţilor în elaborarea unor proiecte de 
cercetare;Îndrumarea lucrărilor de diplomă şi  a  dizertaţiilor  de masterat;  Îndrumarea şi  participarea la 
activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 OB.3- Dezvoltare personala si instituţionala

A.1.-Implicarea în  dezvoltarea instituţională
Indicatori:Implicarea  în  viaţa  academică  şi  administrativă  a  catedrei;Elaborarea  şi  la  implementarea 
politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a facultăţii şi a universităţii; Promovarea imaginii şi a expertizei 
profesionale  a  instituţiei,  în  alte  instituţii  şi  organizaţii;Dezvoltarea  de  relaţii  de  parteneriat  inter-
instituţional.

A.2.-Dezvoltarea personală
Indicatori:Participarea la stagii de formare pe domeniile academice / ştiinţifice în instituţia de învăţământ 
sau în afara acesteia;Implicarea în activităţi specifice de dezvoltare profesională a personalului didactic în 
calitate de propunător, formator etc.

II. Activitate de cercetare
a. Obiective specifice

1.Proiectarea şi planificarea activităţii de cercetare
2.Stimularea participarii la competitii pentru proiecte de cercetare
3.Stimularea publicarii rezultatelor stiintifice

b.Activitati specifice
OB1.- Proiectarea şi planificarea activităţii de cercetare

A.1. Stabilirea planului operational de cercetare
Indicatori: organizarea unor mese rotunde cu abordarea unor teme de actualitate in domeniul recuperarii, 
strategiile de dezvoltare pe discipline

A.2-Stabilirea calendarului de desfasurare a prezentarilor stiintifice
Indicatori: numar de prezentari, relevanta prezentarilor



OB.2- Stimularea participarii la competitii pentru proiecte de cercetare
A.1.- Participarea la sesiunile de informare cu privire la derularea competitiilor pentru granturi,  

aplicatiile in cadrul competitiilor
Indicatori: numar de granturi propuse, numar de granturi castigate(nationale internationale), sumele atrase.

OB.3- Stimularea publicarii rezultatelor stiintifice
A.1.- Prezentarea rezultatelor cercetarii

Indicatori: numar de articole publicate in reviste cotate ISI BDI, numar participari la manifestari stiintifice 
internationale, numar prezentari orale, numar participari  workshopuri.

A.2. Dezvoltarea activitatii de cercetare
Indicatori: Crearea unei structuri nationale si unor activitati formative de stimulare a dezvoltarii si conectarii 
cercetarii  universitare  la  dinamica  nevoilor  de  studiu  ale  absolventilor  de  studii  unversitare,  elaborarea 
Planului operational  de organizare a studiilor de cercetare avansata, diseminarea rezultatelor de cercetare 
produse  prin  publicarea  articolelor  in  reviste  de  prestigiu,  participarea  la  competitii  de  granturi  pentru 
cercetare

Pentru punctul  4  din adresa mai  sus  amintita,  mentionam ca nu se identifica  functii  sensibile  in  cadrul 

departamentului.
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