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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 2017-2018 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 2017-2018 , 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.  Perfecţionarea planurilor de învățământ la 

programul de studii Psihologie 

 

pe parcursul 

anului 

Decan, 

Membrii 

catedrei 

2.  Revizuirea  fişelor disciplinei, curriculei şi 

programelor analitice pentru cursurile 

teoretice noi   la disciplinele de specialitate şi 

cele opţionale 

semestrul I Membrii   

catedrei 

3.  Implementarea metodelor moderne de 

predare şi învăţare 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

4.  Asigurarea   didactico-metodică   a   

procesului   de învățământ 

pe parcursul 

anului 

Decan 

Prodecan  
 

5.  Elaborarea textelor de prelegeri, 

notelor/suporturilor de curs pentru cursurile 

universitare ţinute în cadrul catedrei 

pe 

parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

6.  Realizarea de programe proprii de formare 

continuă a personalului în funcţie de nevoile 

identificate 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

7.  Elaborarea Rapoartelor finale privind 

rezultatele susţinerii examenelor şi tezelor de 

licenţă 

semestrul II Membrii   

catedrei 

8.  Analiza asistenţei reciproce la ore   

profesorilor Catedrei 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

9.  Elaborarea subiectelor pentru examenele de 

licenţă  

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

10.  Actualizarea, elaborarea şi modernizarea 

Planurilor de învăţământ pentru Ciclul I 

(Licenţă) şi Ciclul II (Masterat), conforme 

celor mai înalte standarde de învăţământ în 

domeniul ştiinţelor socio-umane; solicitărilor 

pieţii muncii şi cererii angajatorilor 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 
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II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Încurajarea parteneriatului profesor-student 

în dezvoltarea de produse ale cercetării 

permanent Membrii   

catedrei 

2.  Creşterea numărului de cadre didactice 

implicate în activităţi de cercetare prin 

aplicarea măsurilor stimulative şi coercitive 

stabilite în reglementările interne 

permanent Membrii   

catedrei 

3.  Evaluarea 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 

2017 - 

aprilie 

2018 

Membrii   

catedrei 

4.  Elaborarea articolelor ştiinţifice publicate în 

Vector European 

Periodic Membrii   

catedrei 

5.  Asistenţa reciprocă la activităţile publice  

(curs-prelegeri şi seminarii) a personalului 

didactic al Catedrei  

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

III. RELAŢIILE CU STUDENŢII 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Susţinerea studenţilor pentru participarea la 

programul „Burse de Merit”– pentru cei mai 

buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII 

Decembrie, 

2018 

Curatorii de 

grupe 

2.  Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a 

prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor 

de studiu de către studenţi, prelucrarea 

acestora, identificarea şi aplicarea măsurilor 

ce se impun                      

Semestrial  

Decan, 

Prodecan,  

Şef catedră  

3.  Participarea studenţilor absolvenţi la Târgul 

Ofertelor de angajare 

Mai 2018 Curatorii de 

grupe 

4.  Încurajarea studenţilor de a participa în 

cadrul școlii de vară „Democrația aplicată” 

31 iulie – 5 

august 2017 

Curatorii de 

grupe 
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5.  Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de 

practică pentru studenţii absolvenţi  

Martie-

aprilie 2017 

Decan 
 

6.  Evaluarea sistematică, inclusiv de către 

studenţi (prin chestionare), reprezentanţii 

Decanatului şi conducerea Consiliului a 

calităţii procesului didactic desfăşurat de 

corpul profesoral cu analiza rezultatelor 

acesteia şi elaborarea recomandărilor şi 

sugestiilor pentru îmbunătăţirea continuă a 

indicilor calităţii; 

 

 

 

 

Semestrial 

 

Decan, 

Prodecan,  

Şef catedră  

7.  Organizarea seminariilor de sinteză pentru 

studenţii absolvenţi 

Martie-

aprilie 2017 

Membrii   

catedrei 

8.  Încurajarea participării studenţilor la cele mai 

diverse întruniri, manifestări, traininguri, 

concursuri studenţeşti 

 Membrii   

catedrei 

 

IV. COLABORARE PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Stimularea cadrelor didactice în schimbul de 

experienţă cu alte universităţi din ţară şi de 

peste hotare 

permanent Membrii   

catedrei 

2.  Stabilirea parteneriatelor de colaborare cu 

alte instituţii la nivel naţional şi internaţional 

permanent Membrii   

catedrei 

3.  Planificare şi realizarea activităţilor 

educaţionale ne-auditoriale 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Depunerea eforturilor de eficientizare a 

relaţiei cu mass-media, pentru conturarea 

unei imagini în societate despre activitatea 

didactică şi de cercetare a Catedrei 

permanent Membrii   

catedrei 

5.  Perfecţionarea continuă a resurselor umane 

pentru procesul didactic prin doctorat, cursuri 

de perfecţionare şi programe europene de 

educaţie 

permanent  

Rectorat 

Decanat 

 



6 
 

V.   PROMOVAREA IMAGINII CATEDREI 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Organizarea - Ziua Ușilor Deschise  la 

USEM  

21-25 mai 

2018 

Membrii   

catedrei 

2.  Participarea studenţilor la dezbateri pe 

diverse tematici în cadrul atelierelor de lucru 

în cadrul „Ziua psihologului” 

22 

Octombrie 

 

Membrii   

catedrei 

3.  Formarea unei imagini favorabile a Catedrei 

Psihologie şi Asistenţă socială în mediul 

universitar, în societate, în percepţia 

angajatorilor şi a absolvenţilor în scopul 

afirmării unei autorităţi de prestigiu şi 

cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Elaborarea unor pliante, prospecte conţinând 

informaţia necesară despre Catedra pentru 

elevii-abiturienţi în perioada de admitere 

permanent Membrii   

catedrei 

5.  Menţinerea pagini oficiale pe reţelele de 

socializare 

permanent Membrii   

catedrei 

 

 
 
 

 

                                   _________________OSTROVARI Petru, Dr., conf. univ., 

  

      Şef catedră Psihologie şi Asistenţă socială          

 

 


