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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 al catedrei Psihologie şi Asistenţă socială pentru anul 

de studii 2016-2017 este elaborat în concordanţă cu:  

-  Planul strategic al catedrei Psihologie şi Asistenţă socială pentru perioada 

2016-2021; 

- Planul de acţiuni pentru asigurarea dezvoltării catedrei  Psihologie şi asistenţă 

socială (2016 – 2021); 

- Planul Strategic al Universităţii de studii Europene din Moldova, funcţional şi 

valabil pentru această perioadă. 

Planul Operaţional implică acţiuni concrete ce vor fi desfăşurate pe parcursul  

anului universitar 2016-2017 , 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. 
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 PREZENTAREA CONŢINUTULUI DIRECŢIILOR STRATEGICE 

 

I. ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Pregătirea sălilor de studii şi a cabinetelor 

pentru    noul an de studii 

august 

2016 

Membrii   

catedrei 
2.  Controlul   îndeplinirii   normelor   didactice   

şi a planurilor individuale şi discutarea 

rezultatelor controlului efectuat la şedinţele 

Catedrei 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

3.  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 

2016 - 

aprilie 

2017 

Membrii   

catedrei 

4.  Organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

curs şi de licenţă, susţinerea tezelor de licenţa 

semestrial Membrii   

catedrei 

5.  Editarea cursurilor de specialitate pentru 

disciplinele ţinute în cadrul catedrei 

anual Membrii   

catedrei 

6.  Discutarea şi aprobarea noilor cursuri 

normative pentru anul universitar 2016-2017                                          

 Membrii   

catedrei 

7.  Asigurarea Planurilor de învăţământ cu 

suport curricular actualizat, texte de prelegeri, 

note/suporturi de curs, accesibile studenţilor şi 

masteranzilor 

 Membrii   

catedrei 

8.  Asistenţa reciprocă la activităţile publice  

(curs-prelegeri şi seminarii) a personalului 

didactic al Catedrei  

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

9.  Facilitarea accesului studenţilor la resursele 

electronice ale bibliotecilor ştiinţifice din ţară 

şi de peste hotare 

 Membrii   

catedrei 

10.  Elaborarea actelor cu caracter metodico-

didactic necesare organizării efectuării şi 

evaluării rezultatelor stagiilor de practică ale 

studenţilor şi masteranzilor 

 Membrii   

catedrei 
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II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Participarea studenţilor în cadrul Conferinţei 

inter-universitare 

pe parcursul 

anului 

Decan, 

Şef catedră 

2.  Sprijinirea şi implicarea cadrelor didactice şi 

de cercetare în competiţiile pentru câştigarea 

de proiecte de cercetare, relevante la nivel 

naţional şi internaţional 

permanent Decan, 

membrii 

Consiliului 

Facultăţii 

3.  Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru 

diverse Reviste de psihologie 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

4.  Organizarea şi participarea la lucrările 

conferinţelor  şi altor manifestări ştiinţifice    

profesorale  şi studenţeşti universitare, 

naţionale şi internaţionale 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

Studenţii 

5.  Modificarea şi  precizarea  tematicii 

orientative   de licenţă şi de master 

Septembrie

-octombrie 

Membrii   

catedrei 

6.  Organizarea de manifestări ştiinţifice în 

cadrul Catedrei (Şedinţa de catedră, privind 

totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice) 

 

Decembrie Membrii   

catedrei 

7.  Distribuirea exactă a sarcinilor organizatorice 

între membrii Catedrei 

permanent Membrii   

catedrei 

 

 

III. RELAŢIILE CU STUDENŢII 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Participarea studenţilor la lansarea 

programului „Burse pentru Viitorul Tău!” 

Februarie 

2017 

Membrii   

catedrei 

2.  Informarea studenţilor despre participarea la 

Concursul naţional de Poezie în limba 

română cu tema: Explorarea unui observator 

în societatea moldovenească de astăzi. 

 Mai  2017 Membrii   

catedrei 

http://www.eac.md/ro/scholarships/soros/dezavant/index.html
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3.  Încurajarea parteneriatului profesor-student 

în dezvoltarea de produse ale cercetării 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Pregătirea echipei studenţeşti a Catedrei 

pentru participare la mese rotunde, dezbateri, 

traininguri 

permanent Membrii   

catedrei 

5.  Promovarea consecventă a unei strategii de 

încurajare a studenţilor întru atingerea unei 

înalte prestanţe academice, inclusiv pe calea 

oferirii diplomelor pentru Cel mai bun 

student al anului, burselor de merit, scutirii 

sau reducerii taxei de studii, organizării 

odihnei pentru studenţii cu o reuşită 

academică performantă 

permanent Membrii   

catedrei 

 

 

IV. COLABORARE PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Organizarea Concursul inter-universitar al 

eseurilor științifice cu genericul: O Moldovă 

fără criminalitate, mafie şi corupție – sediul  

(Institutul de Ştiințe Penale şi Criminologie 

aplicată) 

22 martie 

2017 

Membrii   

catedrei 

2.  Iniţierea şi consolidarea unor relaţii de 

colaborare cu Catedrele similare din ţară şi 

din Suceava 

permanent Membrii   

catedrei 

3.  Realizarea unor programe de mobilitate a 

studenţilor Catedrei 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Crearea relaţiilor de parteneriat cu cadre 

didactice de la universităţi de prestigiu din 

ţară, din România, Rusia şi ţările Uniunii 

Europene (profesori asociaţi, profesori 

onorifici, stagii de perfecţionare, cercetare, 

schimb de experienţă) 

permanent Rectorat  

Decanat 

 

 

http://criminology.md/index.php/ro/
http://criminology.md/index.php/ro/
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V.   PROMOVAREA IMAGINII CATEDREI 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Ziua Ușilor Deschise la USEM 22-26 mai 

2017 

Decan  

Prodecan 

2.  Plasarea sistematică a informaţiilor curente 

despre activitatea curriculară, ştiinţifică şi 

extracurriculară a Catedrei pe site-ul 

Universităţii 

permanent  

Decan 

3.  Elaborarea unor pliante, prospecte conţinând 

informaţia necesară despre Catedra pentru 

elevii-abiturienţi în perioada de admitere 

Semestrul II  

Prodecan 

 
 

 

                                   _________________OSTROVARI Petru, Dr., conf. univ., 

  

      Şef catedră Psihologie şi Asistenţă socială          

 

 


