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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 2015-2016 , 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. 

 

PREZENTAREA CONŢINUTULUI DIRECŢIILOR STRATEGICE 
 

I. ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  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 

2015 - 

aprilie 

2016 

Membrii   

catedrei 

2.  Verificarea operaţionalizării activităţilor 

didactice. Acţiuni şi sancţiuni 

 

permanent Membrii   

catedrei 

3.  Identificarea nevoilor de formare continuă a 

cadrelor didactice 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Discutarea şi aprobarea testelor şi biletelor de 

examinare pentru sesiunea de vară şi a 

testelor pentru examenele de licenţă 

Sem I, II Membrii   

catedrei 
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5.  Asistenţa reciprocă la activităţile publice  

(curs-prelegeri şi seminarii) a personalului 

didactic al Catedrei  

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

6.  Implementarea unui sistem de evaluare 

obiectivă şi transparentă a cunoştinţelor 

studenţilor şi masteranzilor 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

7.  Realizarea unui sistem de perfecţionare 

continuă a calităţii activităţii didactice a 

corpului profesoral, inclusiv acordarea 

suportului necesar tinerilor profesori în scopul 

afirmării şi creşterii lor profesionale 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

8.  Organizarea participării membrilor corpului 

profesoral la diverse seminare, conferinţe, 

mese rotunde cu generic din domeniul 

perfecţionării metodico-didactice a corpului 

profesoral universitar 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

 

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Perfecţionare a  Regulamentului cu privire la 

elaborare a tezelor de licenţă şi de master 

Noiembrie

-decembrie 

2015 

Membrii   

catedrei 

2.  Acordarea ajutorului metodico-didactic 

tinerilor profesori de la Catedră 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

3.  Elaborarea articolelor ştiinţifice publicate în 

Vector European 

Periodic Membrii   

catedrei 

4.  Participarea la şcoli de vară, şcoli de iarnă Semestrial Membrii   

catedrei 
5.  Audierea Rapoartelor pentru activitatea 

ştiinţifică a corpului profesoral al Catedrei 

pentru anul academic 2015-2016 

Final de an 

de înv. 

Membrii   

catedrei 

 

 

 



4 
 

III. RELAŢIILE CU STUDENŢII 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Discuţii privind angajarea în câmpul muncii 

a studenţilor absolvenţi 

permanent Curatorii de 

grupe 

2.  Crearea unei atmosfere de lucru prietenoasă 

şi spirit colegial în cadrul catedrei  

permanent Membrii   

catedrei 
3.  Acordarea de consultanţă ştiinţifică 

studenţilor în vederea participării la sesiuni 

de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

permanent Membrii   

catedrei 

4.  Organizarea Conferinţelor de totalizare a 

stagiilor de practică a studenţilor de la ciclul I 

Licenţă şi Masterat 

 

 

permanent Membrii   

catedrei 

5.  Delegarea reprezentanţilor mediului 

studenţesc în componenţa Senatului 

Universităţii, a Consiliului profesoral al 

Facultăţii şi consultarea activă prin 

intermediul acestora a opiniei mediului 

studenţesc asupra celor mai importante 

probleme 

 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

6.  Monitorizarea carierii profesionale a 

absolvenţilor Catedrei 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

IV. COLABORARE PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Încurajarea studenţilor în vederea participării 

lor active pe perioada stagiilor de practică la 

cele mai diverse concursuri, seminare, 

manifestaţii cu caracter naţional şi 

internaţional 

pe parcursul 

anului 

 

2.  Dezvoltarea de parteneriate cu alte facultăţi 

din alte instituţii pentru dezvoltarea de 

proiecte comune (Universitatea din Tiraspol, 

UPS „Ion Creangă”) 

 

permanent 

 

Decan 
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3.  Mobilizarea tuturor membrilor catedrei în 

activitatea de angajare temporară a studenţilor 

în câmpul muncii în scopul menţinerii unui 

mediul studenţesc decent 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 

V.   PROMOVAREA IMAGINII CATEDREI 

 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 

executării 

Responsabil 

1.  Ziua Ușilor Deschise la USEM 23-27 mai 

2016 

Membrii   

catedrei 

2.  Planificare şi realizarea activităţii didactice 

neauditoriale 

anual Membrii   

catedrei 

3.  Plasarea informaţiilor periodice despre 

evenimentele importante din viaţa Catedrei în 

sursele mass-media (vezi pagina de 

Facebook). 

 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

4.  Elaborarea unor pliante, prospecte conţinând 

informaţia necesară despre Catedra pentru 

elevii-abiturienţi în perioada de admitere 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

5.  Continuarea procesului de promovare a 

personalului angajat, în baza legislaţiei 

naţionale şi a standardelor interne de calitate 

ale Universităţii de Studii European 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

6.  Actualizarea periodică a informaţiilor de pe 

site-ul Universităţii, referitoare la activitatea 

Catedrei, oferta de studii, suporturi de curs, 

manifestări ştiinţifice etc. 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

7.  Elaborarea de pliante, mape, prezentări 

Power Point şi alte materiale promoţionale 

ale Catedrei 

pe parcursul 

anului 

Membrii   

catedrei 

 
 

 

                                   _________________OSTROVARI Petru, Dr., conf. univ., 

  

      Şef catedră Psihologie şi Asistenţă socială          

 


