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PREAMBUL 

 

 

 

 

În teoriile contemporane ale educației este formulată ideea că postmodernizarea școlii pare a 

fi una dintre soluțiile posibile de a face școala mai atractivă. 

 

 

Postmodernizarea școlii este o soluție, dacă luam în considerare faptul că acest curent pune în 

centrul tuturor preocupărilor individul, însă nu un individ abstract, ideal, rupt de realitatea în 

care trăiește, ci un individ concret cu dificultățile și realizările sale. În acord cu acestea imi 

propun ca prin activitatea mea managerială, didactică și de cercetare să răspund in egală 

măsură cerințelor individului dar și tipului actual de societate, bazată, printre altele, pe 

competiție și cunoaștere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTE IN FAVOAREA CANDIDATURII 

 

 

 

 

 

Implicarea mea, in ultimii zece ani, in toate activitățile desfășurate in cadrul Facultății de 

Psihologie, Științele Educației și Asistență socială dar și cele dezvoltate la nivelul 

Universității „Petre Andrei” din Iași mă determină să fiu angrenată in continuare in proiectele 

instituționale, oferindu-mi experiența necesară în gestionarea eficientă a viitoarelor acțiuni.  

 

Elementele semnificative, ce se regăsesc în CV, referitoare la Educația și formarea mea 

profesională din perspectivă preponderent teoretică precum și aspectele reprezentative ale 

Experienței profesionale din perspectivă practică: activitatea de  psiholog practician dar și a 

cadrului didactic în învățământul universitar: activitate didactică, activitate managerială – 

Prodecan în perioada 2017-2020,  cercetare științifică, managementul cercetării avansate, 

consiliere psihologică, conducerea Centrului de consiliere „I. Holban”, activitatea din cadrul 

Senatului universitar și a Biroului Senat-  pot constitui premise valide in favoarea depunerii 

candidaturii pentru funcția de Decan al Facultății de Psihologie, Științele Educației și 

Asistență Socială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIECTIVELE PLANULUI MANAGERIAL  

 

• Dezvoltarea continuă a  standardelor de excelență academică și profesională, în acord 

cu dinamica evoluției științifice la nivel național și internațional 

 

• Corelarea, sub aspect științific și administrative, cu solicitările ARACIS și MEN 

 

• Asigurarea unui climat optim, deschis, lipsit de rigiditate și ostilitate in relația de 

comunicare cu studenții și colegii pentru a crea premisele unui interes științific real, 

dinamic și pozitiv pentru profesie 

 

• Crearea și participarea de evenimente specifice profesionale, la nivelul 

Facultății/Universității dar și in parteneriat cu alte instituții in care să fie implicați atât 

studenții cât și specialiștii din domeniile conexe. 

 

• Crearea unui portal/forum de discuții pe site-ul Universității „Petre Andrei” din Iași 

unde toți cei interesați – studenți, profesori, angajatori, specialiști reputați- să poată 

comunica on-line/off-line despre diverse teme și subiecte specifice. 

 

• Inițierea unor programe de cercetare impreună cu toți colegii din cadrul 

Departamentului de Științe Socio-Umane, precum și din celelalte Departamente sau 

instituții partenere ale Universității „Petre Andrei” din Iași.  

 

• Actualizarea permanentă a conținutului cursurilor și seminariilor prin raportarea la 

literatura de specialitate, română și internațională actuală 

 

• Actualizarea anuală a suporturilor de curs 

 

• Editarea și diseminarea către studenți a suporturilor de curs in format electronic și 

tipărit la începutul fiecărui semestru 

 

• Implicarea studenților in micro-cercetări cu rolul de a aplica informațiile teoretice 

obținute la cursuri și seminarii  

 

• Promovarea și utilizarea tehnicilor moderne de predare, comunicare și evaluare, 

precum: învățarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin 

problematizare,  învăţarea prin joc, echipe care învaţă, învăţarea centrată pe succes și 

apreciere, parteneriat educaţional, încurajarea gândirii critice, etc 

 

 

• Participarea cu lucrări la manifestările științifice, conferințe, simpozioane la nivel 

național și internațional  in domeniul psihologiei, asistenței sociale sau in domeniile 

conexe. 

 

 

 

• Implicarea  ca membru în echipe de cercetare a tuturor colegilor din cadrul Facultății 



 

• Participarea în echipe de organizare a conferintelor şi a altor manifestări ştiintifice  

 

•  Publicarea de articole în cooautorat cu alţi membri ai echipelor de cercetare  

 

• Participarea la programe de formare şi şcoli de vară desfăşurate la Universităţi din ţară 

şi străinătate 

 

• Intensificarea  de parteneriate  pe plan local, național și internațional cu instituții de 

invațământ sau din alte domenii, ce au obiective congruente sau complementare cu 

Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială 

 

• Menținerea și optimizarea relației cu Alumni prin implicarea acestora in manifestările 

și proiectele Facultății de Psihologie ,Științele Educației și Asistență Socială. 

 

•  Realizarea, in cadrul Facultății, a  unei Reviste cu profil educațional-vocațional in 

care să publice articole de specialitate atât membrii colectivului dar și specialiști 

reputați din exteriorul Universității Petre Andrei din Iași 

 

•  Continuarea și imbunătățirea tradiției in organizarea de manifestări științifice, 

simpozioane, conferințe (ex. Kreatikon) sau târguri de ofertă academică (ex. Ziua 

porților deschise) 

 

•  Crearea de evenimente științifice In Memoriam pentru personalitățile marcante din 

domeniu ( Petre Andrei, Petru P. Andrei, Stela Teodorescu, Constantin Logofătu, 

Tiberiu Prună, Mariana Caluschi ) care au avut un rol semnificativ in dezvoltarea 

Universității „Petre Andrei” din Iași.  

 

 

Propun acest Plan managerial corpului didactic al Consiliului profesoral din cadrul Facultății 

de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, având convingerea că împreună vom 

continua ascendent excelența academică, componentă intrinsecă a societății contemporane!  
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