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INTRODUCERE 

Catedra Psihologie şi Asistenţă socială  reprezintă, din punctul de vedere al 

activităţii didactice şi de cercetare, o componenta importantă în structura Facultăţii 

Psihologie şi Asistenţă socială. 

Planul Operaţional implică acţiuni concrete ce vor fi desfăşurate pe parcursul  

anului universitar 2013-2014 , axate pe cele 5 domenii/direcţii strategice, enunţate 

în Planul strategic al catedrei: 

- Activitatea metodico-didactică; 

- Activitatea de cercetare ştiinţifică; 

- Relaţiile cu studenţii;  

- Colaborare pe plan naţional şi internaţional; 

- Promovarea imaginii Catedrei. 

Planul operaţional propus se înscrie pe linia începerii, continuităţii şi 

îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate în perioada ulterioară, precum şi a 

diversificării acestora în raport cu noile tendinţe de pe piaţa educaţională naţională 

şi europeană. 

 
 

II. PREZENTAREA CONŢINUTULUI DIRECŢIILOR STRATEGICE 
 

I. ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Perfecţionarea    planurilor    seminarelor    la 

disciplinele din cadrul Programelor de studii 

ale Catedrei 

semestrul I Membrii   

catedrei 

2.  Discutarea referatelor teoretico-metodologice. pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

3.  Implementarea metodelor moderne de 

predare şi învăţare 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 
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4.  Elaborarea  şi  aprobarea  (la  şedinţa  

Catedrei)  planurilor tematico-calendaristice a 

prelegerilor şi seminarelor la ciclul licenţa şi 

de masterat 

august 2013 Membrii   

catedrei 

5.  Controlul   îndeplinirii   normelor   didactice   

şi   a planurilor calendaristice şi discutarea 

rezultatelor controlului efectuat la şedinţele 

Catedrei 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

6.  Elaborarea şi aprobarea (la şedinţa Catedrei) a 

testelor şi biletelor de examinare pentru 

sesiunea de iarnă şi de vară, inclusiv a 

biletelor pentru examenele de licenţă 

noiembrie 

2013 - 

aprilie 

2014 

Membrii   

catedrei 

7.  Asistenţa reciprocă la activităţile publice  

(curs-prelegeri şi seminarii) a personalului 

didactic al Catedrei  

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

8.  Elaborarea raportului privind rezultatele 

sesiunii de vară: realizări şi deficienţe 

Iunie 2014 Membrii   

catedrei 

9.  Discutarea rezultatelor cu privire la stagiul de 

practică de licenţa a studenţilor absolvenţi 

 Membrii   

catedrei 

10.  Elaborarea regulamentelor pentru programele 

de studii la forma de învăţământ licenţă zi şi 

cu frecvenţa redusă 

Septembrie 

2013 

Membrii   

catedrei 

 

 

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Elaborarea Planului de cercetare al Catedrei Septembrie 

2013 

Membrii   

catedrei 

2.  Organizarea de manifestări ştiinţifice pe 

specificul fiecărui domeniu de studiu din 

cadrul Catedrei (Conferinţa ştiinţifică de 

totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice) 

Anual  Membrii   

catedrei 

3.  Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru Revista 

a Ştiinţelor Socio-Umane din Iaşi, România 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 
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4.  Participarea cadrelor didactice la conferinţe 

internaţionale, naţionale şi evenimente, 

seminare, mese rotunde workshopuri 

permanent Membrii   

catedrei 

5.  Încurajarea studenţilor şi masteranzilor în 

activitatea de elaborare şi publicare a unor 

articole 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

 

III. RELAŢIILE CU STUDENŢII 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Promovarea educaţiei permanente prin 

stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi 

local/regional, economic şi social cu alţi 

studenţi 

permanent Membrii   

catedrei 

2.  Motivarea studenţilor în procesul de cercetare 

ştiinţifică 

permanent Membrii   

catedrei 

3.  Numirea unui tutore în fiecare grupă 

academică 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

4.  Cultivarea sentimentelor de solidaritate şi 

cooperare socială, precum şi a unei poziţii 

active de viaţă, educaţie a unui stil de viaţă 

sănătos 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

 

IV. COLABORARE PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Dezvoltarea de parteneriate cu universităţi şi 

alţi furnizori autorizaţi de formare continua a 

cadrelor didactice 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

2.  Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat ştiinţific 

şi conlucrare cu alte Catedre de profil similar 

a universităţilor din ţară şi alte instituţii din 

străinătate 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 
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3.  Participarea activă în cele mai diverse 

proiecte internaţionale, în scopul atingerii 

unor standarde europene şi mondiale în 

domeniul pregătirii specialiştilor 

pe parcursul 

anului 

Railean Elena 

Membrii   

catedrei 
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Instituirea relaţiilor de parteneriat eu instituţii 

de învăţământ superior clin Republica 

Moldova şi din afara ţării 

pe parcursul 

anului 

 

Rectorat  

Decanat 

 

V.   PROMOVAREA IMAGINII CATEDREI 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.   Ziua Ușilor Deschise la USEM  20-24 mai 

2013 

Membrii   

catedrei 

2.  Elaborarea unor pliante, prospecte conţinând 

informaţia necesară despre Catedra pentru 

elevii-abiturienţi în perioada de admitere 

pe parcursul 

anului 

Decanat 

Membrii   

catedrei 

3.  Crearea anuală a mesei rotunde „Tendinţe şi 

perspective de formare profesională a 

psihologului şcolar”; 

 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

4.  Dotarea Bibliotecii universităţii cu materiale 

didactice de referinţă din ultimii 5 ani 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 
 
 

 

                                   _________________OSTROVARI Petru, Dr., conf. univ., 

  

      Şef catedră Psihologie şi Asistenţă socială          

 

 


