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RAPORT PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DIN PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU COMISIA DIDACTICĂ
An universitar: 2016-2017
Semestrul I
OBIECTIVE
I. Coerenţa curiculară,
adaptarea la cerinţele
mediului
socioeconomic şi la nevoile de
reformă
din
învăţământul
universitar românesc

ACTIVITĂŢI PRECONIZATE PENTRU
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR
1. Ajustarea planurilor de învăţământ
corespunzătoare
programelor
de
licenţă şi master, în sensul realizării
unei coerenţe curriculare la nivelul
celor două cicluri de studii.
2. Verificarea
restructrurării/modificării/actualizării
planurilor
de
învăţământ
corespunzătoare programelor de studii
acreditate.

RESPONSABILI

TERMEN

REZULTATE OBȚINUTE

Decani
Comisia didactică

10.09.2016

Decani
Comisia didactică

15.09.2016

Obiectiv realizat. Toate planurile de
învățământ de la programele de studii
acreditate, nivel licență și master,
îndeplinesc criteriile privind coerența
curriculară.
Obiectiv realizat. La specializarea
psihologie – nivel de studii licență, s-a
reorganizat planul de învățământ la
anul I de studii conform noilor
standarde publicate în octombrie 2015.
Principala modificare privește creșterea
numărului de ore didactice pe
săptămână, respectiv creșterea
numărului de ore de la 20-24 la 24-28.

II.Armonizarea
actualizarea
conţinuturilor
disciplinelor

III. Calitatea
educaţional

şi
fişelor

actului

3. Analiza planurilor de învăţământ
corespunzătoare programelor de studii,
din perspectiva numărului de ore
alocate pentru fiecare tip de
competenţă.

Decani
Comisia didactică

15.09.2016

1. Actualizarea fişelor disciplinelor de
către cadrele didactice titulare şi
asociate care activează în cadrul
programelor de studii ale Universităţii
,,Petre Andrei,, din Iaşi.

Cadrele didactice

1.10.2016

2. Verificarea
fişelor
disciplinelor
conform specialităţilor (actualizarea
conţinuturilor,
a
bibliografiei,
adaptarea la noul format a disciplinei
conform RNCSIS, 2015).
1. Acoperirea disciplinelor de studiu cu
cadre didactice calificate în domeniile
specialităţilor.

Şefii de
departament
Comisia didactică

10.10.2016

Decanat
Consiliile
facultăţilor

1.10.2016

De asemenea, creșterea numărului de
ore alocate practicii de specialitate, cel
puțin 10% din numărul orelor pe
săptămână.
Obiectiv realizat. La nivelul tuturor
planurilor de învățământ, pentru fiecare
semestru sunt prevăzute 30 credite
transferabile, pentru disciplinele
obligatorii și opționale. De asemenea,
în alocarea numărului de credite s- a
ținut cont de tipul disciplinei (disciplină
fundamentală, de specialitate și
complementară – nivel licență și
disciplină aprofundată și disciplină de
sinteză – nivel master).
Obiectiv îndeplinit în proporţie
aproximativ 10% - procent justificat
prin faptul că nu s-au înregistrat
modificări curriculare decât la
programul de studii Psihologie,
conform noilor standarde ARACIS
publicate în octombrie 2015. Acest
obiectiv va fi prevăzut și în planul
operațional pentru semestrul al II-lea
pentru comisia didactică.
Obiectiv nerealizat. Ca și în cazul
obiectivului anterior, și acesta va fi
prevăzut în planul operațional pentru
semestrul al II-lea pentru comisia
didactică.
Obiectiv realizat. Toate disciplinele au
fost acoperite cu cadre didactice titulare
sau asociate, având gradul științific de
doctor. De asemenea, alocarea

2. Coordonarea
procesului
de
învăţământ: verificare programări
examene, orar, locaţii.

Decanat
Consiliile
facultăţilor
Secretariate

disciplinelor în statele de funcții s-a
realizat ținându-se cont de specialitatea
cadrelor didactice, experiența în
predarea disciplinelor și corelarea între
specificul disciplinei și calificările
obținute prin masterate, doctorate,
cursuri postdoctorale și alte formări
complementare. Toate statele de
funcții, de la toate specializării sunt
acoperite cu cadre didactice titulate în
Universitatea ,,Petre Andrei,, din Iași în
proporție de cel puțin 80%, dintre care
cel puțin 25% dintre cadrele didactice
titulare având gradul didactic de
profesor universitar sau conferențiar
universitar.
Octombrie 2016- Obiectiv realizat. La nivelul fiecărei
februarie 2017 facultăți, la propunerea cadrelor
didactice au fost întocmite orarele pe
specialități, în conformitate cu planurile
de învățământ după care se desfășoară
acticitatea didactică. De asemenea, în
întocmirea orarelor s-a ținut cont de
încărcătura orelor didactice pe zi, nu
mai mult de opt ore pentru studenți, dar
și de acoperirea cu săli a tuturor
activităților didactice (curs, seminarii,
lucrări practice). În cursul lunii
decembrie 2016 au fost programate
toate examenele, colocviilor sau
proiectelor finale (conform formei de
evaluare precizate în planul de
învățământ) pentru sesiunea de
examene ianuarie-februarie 2017.

3. Organizarea de activităţi consultative
de analiză a activităţilor de predareînvăţare.

Comisia didactică

4. Invitarea unor specialişti în vederea
susţinerii unor prelegeri sau a unor
activităţi demonstrative în cadrul
cursurilor şi activităţilor practice.
5. Analiza rezultatelor învăţării după
finalizarea sesiunii de examene din
perioada ianuarie 2016-februarie 2017.

Conducerea
Universităţii

6. Dotarea bibliotecii universităţii cu
noile referinţe în domeniile de
specialitate.
7. Încheierea de protocoale de colaborare
cu parteneri furnizori de expertiză
practică.

Cadrele didactice
titulare
Comisia didactică

Cadrele didactice
titulare
Comisia didactică
Decanate
Rectorat

Octombrie 2016- Obiectiv nerealizat. Nu s-au desfășurat
decembrie 2016 activități de inter-asistență și nici alte
activități consultative de care să fi luat
la cunoștință comisia didactică.
Octombrie 2016- Obiectiv realizat parțial realizat/
februarie 2017 nerealizat din cauza problemelor
financiare de la nivelul Universităţii
,,Petre Andrei” din Iaşi.
Februarie-aprilie Obiectiv în curs de îndeplinire. Acest
2017
obiectiv va fi proiectat și în cadrul
planului operațional pentru semestrul al
II-lea, pentru comisia didactică, iar
rezultatele statistice pentru fiecare
program de studiu, fiecare an și fiecare
disciplină vor fi prezentate pe parcursul
semestrului în curs.
Octombrie 2016- Obiectiv nerealizat din cauza
februarie 2017 problemelor financiare de la nivelul
Universităţii ,,Petre Andrei” din Iaşi.
Octombrie 2016 Obiectiv realizat în proporţie de 75%.
La nivelul fiecărei facultăți au fost
încheiate convenții de colaborare,
convenții de practică pentru
deșfășurarea activității de practică de
specialitate prevăzute în planurile de
învățământ. Unele instituții, posibile
locuri de practică pentru studenți, au
refuzat colaborarea, solicitând existența
unei renumerații pentru angajații din
instituțiile respective care urmau să
supervizeze activitatea practică a
studenților.

Preşedinte comisie,
Conf. univ. dr. Anişoara SANDOVICI

