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Nr. 

d/o 
Activităţi  

Termen de 

realizare 
Responsabili 

I ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ  

1.1 

Alegerea membrilor în Comisia pentru 

evaluarea calităţii personalului 

științifico-didactic și didactic 

septembrie Consiliul facultății 

1.2 Alegerea noului Consiliu al Facultății 
septembrie-

octombrie 

Decanul, 

Comisia electorală 

1.3 

Completarea documentației decanatului, 

conform noilor cerințe pentru acreditarea 

programelor de studii 

Septembrie-

ianuarie 

Decanul, 

Şefii de catedre 

1.4 
Planificarea activităţii Consiliului 

Facultăţii pe anul de studii 2021-2022 
septembrie Decanul 

1.5 

Aprobarea planurilor de activitate a 

catedrelor: Limbi și Literaturi, Istorie și 

Teoria Educației. 

septembrie Şefii de catedre 

1.6 
Organizarea grupelor academice a anului 

I de studii 
septembrie Decanul  

1.7 
Repartizarea locurilor cu finanțare 

bugetară 
iunie/septembrie Decanul 

1.8 
Desemnarea directorilor de program la 

ciclul I și ciclul II 
Septembrie 

Șefii de catedre 

Decanul 

1.9 

Constituirea Comisiei de asigurare a 

calității la nivelul facultății și 

organizarea activității Comisiei de 

asigurare a calității la nivelul facultății 

Septembrie  
Decanul 

SMCIGCC 

1.10 
Coordonarea activităților planificate de 

Centrul de formare continuă  
pe parcursul anului 

Decanul, 

Șefii de catedre, 

Șef Centrul de Formare 

continuă 

II ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ 

2.0 
Semnarea contractelor anuale de studii şi 

de amplasare în câmpul muncii 
septembrie 

Decanul 

Secretarul decanatului 

2.1 
Instruirea studenților din anul I privind 

sistemul de credite SNCS 
Septembrie 

Decanul 

Directorii de program 

Serviciul Management 

al calității, ghidare și 

consiliere în carieră 

2.2 

Aprobarea curriculelor la toate 

specialităţile facultății conform 

planurilor noi de studii 

septembrie 
Șefii de catedre, 

Consiliul facultăţii 

2.3 
Aprobarea planurilor de lucru a şefilor 

de catedră 
septembrie Decanul 

2.4 Întruniri ale Consiliului Facultăţii 

Conform Planului 

de activitate a 

Consiliului 

Decanul, 

Secretarul consiliului 

2.5 Instruirea studenţilor privind ECTS septembrie Petcu Valeriana 

2.6 
Elaborarea, aprobarea şi repartizarea 

temelor tezelor de licenţă și de master 

septembrie-

octombrie 

Şefii de catedre, 

Consiliul facultăţii 

2.7 
Dirijarea şi controlul activității 

directorilor de program 
lunar 

Decanul 

Șefii de catedre 



2.8 

Întocmirea şi aprobarea orarului 

cursurilor la învățământul de zi, 

învățământul cu frecvență redusă și la 

ciclul II, master 

septembrie 2021 - 

iunie 2022 
Decanul 

2.9 

Analiza situaţiei academice și a 

frecvenței studenților, inclusiv în 

sesiunile de examene 

lunar 
Directorii de program, 

Decan 

2.10 

Întocmirea şi aprobarea orarului 

evaluărilor/ examenelor sesiunilor de 

iarnă şi de vară 

Evaluări: 

octombrie-

noiembrie// martie-

aprilie 

Examene: 

decembrie 2021// 

mai 2022 

Decanul 

2.11 
Întocmirea orarului lichidării restanţelor 

sesiunii de iarnă şi de vară 

ianuarie 2022 

iunie 2022 
Decanul 

2.12 
Totalizarea rezultatelor sesiunilor. 

Promovarea studenţilor 

februarie 2022 

iunie 2022 
Decanatul 

2.13 

Dirijarea proceselor de acordare a 

burselor de studii, sociale şi de merit, 

aprobarea listelor bursierilor 

septembrie 2021- 

februarie 2022 

Decanul,  

Consiliul Facultăţii 

2.14 
Perfectarea documentaţiei necesare şi 

organizarea examenelor de licenţă 
martie  2022 

Decanul, 

Şefii de catedre 

2.15 Evidenţa documentaţiei facultăţii Săptămânal/lunar Secretariatul facultăţii 

2.16 

Evaluarea realizării planificării 

procesului de învăţământ şi a 

programelor de studii 

octombrie 2021, 

mai 2022 

Şefii de catedre 

Directorii de program 

2.17 

Promovarea și aplicarea metodelor 

interactive de predare-învăţare-evaluare 

centrate pe student 

semestrial 

Titularii de curs, 

Şefii de catedre, 

Decanul 

2.18 
Utilizarea resurselor noilor tehnologii în 

procesul de învățământ 
semestrial 

Titularii de curs, 

Şefii de catedre, 

Decanul 

2.19 

Proiectarea și organizarea lucrului 

individual al studentului pentru 

acumularea competențelor necesare la 

disciplina de studiu 

semestrial 

Titularii de curs, 

Şefii de catedre, 

Decanul 

2.20 

Dezvoltarea abilităților practice ale 

studenților la seminare și lecții de 

laborator 

semestrial 

Titularii de curs, 

Şefii de catedre, 

Decanul 

2.21 

Aprobarea ciclurilor de materiale 

didactice (placarde, diagrame, prezentări 

power-point, fragmente de fim, video 

etc.) 

pe parcursul anului 

Titularii de curs, 

Şefii de catedre, 

Consiliul Facultăţii 

 

III ACTIVITATEA DE CERCETARE 

 

3.1 

Aprobarea Proiectelor de cercetare 

instituționale a catedrelor şi temelor 

individuale de cercetare în contextul ei. 

Octombrie-

Noiembrie 
Șefii de catedre 

3.2 
Organizarea şi dirijarea cercetărilor 

ştiinţifice studenţeşti 
pe parcursul anului 

Șefii de catedre 

Directorii de program, 

Decanul 



3.3 

Organizarea Conferinței științifico-

practice naționale, la nivel de Facultate, 

cu genericul „Abordări psiho-

pedagogice, lingvistico-literare, istorice 

și didactice în științele educației”, ediția 

I. 

22.12.2021 
Decanul,  

Șefii de catedre 

3.4 
Elaborarea şi prezentarea spre publicare 

a materialelor ştiinţifice 
pe parcursul anului Șefii de catedre 

3.5 

Participarea la Conferinţele Ştiinţifice de 

profil organizate de universităţile din 

Moldova şi la Conferinţele 

Internaţionale 

pe parcursul anului 
Titularii facultății,  

Șefii de catedre 

3.6 
Organizarea conferinţei ştiinţifice anuale 

studenţeşti 

aprilie – mai 2022 

 

Decanul, 

Șefii de catedre, 

Comitetul organizatoric 

IV ACTIVITATEA DE PROMOVARE A CALITĂȚII 

4.1 
Perfectarea ghidurilor de student la toate 

specialitățile facultății, ciclul I 

septembrie, 

octombrie 

Șefii de catedre, 

Directorii de program 

4.2 
Organizarea seminarelor cu privire la 

sistemul naţional de credite de studii 
pe parcursul anului 

Serviciul Management 

al calității, ghidare și 

consiliere în carieră, 

Decanul 

4.3 
Monitorizarea procesului evaluărilor 

curente și finale 
semestrial Decanul 

4.4 

Asigurarea creșterii motivației personale 

în procesul de învățare, rolul și 

eficacitatea lucrului individual 

pe parcursul anului 

Serviciul Management 

al calității, ghidare și 

consiliere în carieră, 

Titularii de curs 

4.5 
Analiza cantitativă și calitativă a 

rezultatelor obținute pe semestre 
semestrial Decanul 

4.6 
Monitorizarea procesului de predare - 

învățare - evaluare a studenților 
pe parcursul anului Decanul 

4.7 
Monitorizează procesul de mobilitate 

academică 
pe parcursul anului Decanul 

4.8 

Evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți/cadre didactice/ șefi de catedre 

conform regulamentului în vigoare 

semestrial 

Comisia de atestare, 

Serviciul Management 

al calității, ghidare și 

consiliere în carieră 

V ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

5.1 

Prezentarea Directorilor de program pe 

specialități și familiarizarea cu 

activitatea Facultăţii 

septembrie 
Decanul, 

Directorii de program 

5.2 
Organizarea grupelor de studenţi şi 

numirea şefilor de grupe 
septembrie Directorii de program 

5.3 
Expoziție temporară: Poloneze și 

românce care au schimbat lumea 
septembrie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.4 
Organizarea şedinţelor cu directorii de 

program 
lunar Decanul 

5.5 Totalurile frecvenţei şi reușitei lunare lunar 
Secretariatul facultății, 

Directorii de program  

5.6. 

Colaborarea cu părinţii (organizarea 

întrunirilor cu părinţii în scopul 

îmbunătăţirii frecvenţei şi reuşitei) 

pe parcursul anului 
Decanul,  

 Directorii de program 



5.7 
Organizarea unei lecții publice cu 

genericul:„Lecția independenței” 
septembrie 

Directorii de program 

 

5.8 Ziua internațională a democrației septembrie 
Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.9 
Ziua Mondială a Educației și Ziua 

Profesorului 
octombrie 

Sindicatul studențesc, 

Șefii de grupe, 

Directorii de program, 

Decanatul 

5.10 Ziua psihologului octombrie 
Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.11 Săptămâna Digital citizenship noiembrie 
Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.12 
Coordonarea activităţii „Ziua 

studentului” 
noiembrie 

Decanul,  

Directorii de program 

5.13 
Ziua internațională a științei, păcii și 

dezvoltării 
noiembrie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.14 
World Kindness Day 

noiembrie 
Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.15 
Ziua toleranței 

noiembrie 
Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.16 
Ziua recunoștinței 

 
noiembrie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.17 
Conferința virtuală “Teaching English in 

the 21st Century”  
decembrie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.18 Ziua internațională a drepturilor omului decembrie 

Catedrele: Istoria și 

Teoria Educației, Limbi 

și Literaturi 

5.19 
Dragobetele/ Ziua Sf. Valentin februarie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.20 
Manifestare dedicată lui Grigore Vieru februarie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.21 
Conferință : 70 de ani de la foamete februarie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.22 
Ziua internațională a femeii martie 

Decanul, 

Șefii de catedre 

5.23 
Educația sexuală (la Centrul Virginia) martie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.24 Masă rotundă „Istorie și patrimoniu 

local” 
martie-aprilie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.25 
Ziua mondială a sănătății aprilie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.26 Întâlnire cu specialiștii în domeniul 

educației 
aprilie 

Catedra Istorie și 

Teoria Educației 

5.27 
The English Week aprilie 

Catedra Limbi și 

Literaturi 

5.28 Clubul englez pe parcursul anului Centrul american 

5.29 Activitate de promovare cu invitații de la 

licee, școli profesionale, colegii 
Februarie-Mai 

Decanul,  

Șefii de catedre 

5.30 
Conferinţa Ştiinţifică Studenţească 

 

Mai  

 

Decanul, 

Șefii de catedre, 

Directorii de program 

 


