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Ținte strategice:  

 
 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea studenților şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate 

dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (studentul devine 

resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ). 

 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional 

curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al studentului. 

 

Obiective generale:  

 

 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative curriculare şi extracurriculare din perspectiva valenţelor educaţiei de impact; 

 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural; 

 Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative; 

 Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de studiu; 

 Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării; 

 Complementarizarea educației formale cu cea non-formală prin initierea de activități educative interdisciplinare diverse; 

 Consilierea și evaluarea activităților educative pe baza standardelor, criteriilor și indicatorilor de calitate. 

 



 

 

 

Nr Domeniul Obiective Activități Termen Responsabili Resurse Parteneri Indicatori 

de evaluare 

1. Proiectare 

şi 

organizare 

 

 

Asigurarea 

instrumentelor 

manageriale şi 

logistice pentru 

activităţile 

educative 

planificate; 

Permanenta 

actualizare a 

conţinutului 

învăţării şi 

accentuarea 

dimensiunii 

educative a 

acestuia; 

 

Cunoaşterea şi respectarea actelor 

normative naționale și interne care 

reglementează activitatea educativă; 

1. 10. 2016 Prorector 

pentru 

Educație, 

Decanii 

Cadre 

didactice,  

Comisii 

metodice, 

Senatul 

Studențesc 

 Întocmirea 

integrală a 

documentelor; 

 

 Repartizarea curatorilor de grupe; 
10. 09. 2016 Decanii, Șefii 

de Catedre 

Organizarea Comisiei metodice 

universitare a ariei de activităţi  

educative curriculare și 

extracurriculare 

 

15. 09. 2016 Prorector 

pentru 

Educație 

Întocmirea proiectărilor anuale şi 

semestriale a activităţii educaționale şi 

a activităţilor extracurriculare pe 

Facultăți 

 

22. 09. 2016 Consilieri 

educativi 

Elaborarea Planului operațional 

Universitar al activităţilor educative / 

proiectelor educative curriculare şi 

extracurriculare 

 

30. 09. 2016 Prorector 

pentru 

Educație 

Familiarizarea studenților cu 

Regulamentele de ordine interioară 

 

30. 09. 2016 Consilieri 

educativi 

Întocmirea graficului ședințelor 

Comisiei metodice universitare a ariei 

de activităţi  educative curriculare și 

extracurriculare 

 

30. 09. 2016 Prorector 

pentru 

Educație 



 

2.  Implementa

re 

 

(concursuri/fe

stivaluri/ 

proiecte și 

programe din 

calendarul 

național/ 

parteneriate/ 

activități 

pentru timp 

liber/excursii/

activități de 

educație 

ecologică, 

civică, 

juridică, etc.) 

Recunoaşterea 

activităţii 

educative 

curriculare şi 

extracuriculare 

ca dimensiune 

fundamentală 

a procesului 

instructiv – 

educativ; 

Întărirea 

statutului 

activităţii 

educative ca 

spaţiu de 

dezvoltare 

personală; 

Permanenta 

actualizare a 

conţinutului 

învăţării şi 

accentuarea 

dimensiunii 

educative a 

acestuia; 

 

Organizarea de programe specifice 

pentru 

- Educație civică 

- Educație juridică 

- Educație ecologică 

- Educație prin sport 

- Promovarea egalităţii de şanse 

(non-discriminare, grupuri 

dezavantajate) 

- Educație pentru drepturile 

omului 

- Educație pentru dezvoltarea 

comunitară  

- Educație pentru dezvoltarea 

personală 

- Educație inter şi multiculturală 

- Educație pentru pace 

- Educație pentru sănătate 

- Educație pentru prevenirea 

traficului de persoane 

Permanent Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Decanii, 

Consilierii 

educativi, 

Curatorii de 

grupe 

Umane: 

Cadre 

didactice, 

Consiliul de 

Administrați

e,  

Comisii 

metodice, 

Senatul 

Studențesc 

 

Materiale: 

Conform 

planificărilor 

activităţilor 

 

ONG- uri, 

Mass-

media, 

Organe ale 

Administr

ației 

Publice 

Locale și 

Centrale, 

Agenți 

economici 

Numărul şi 

calitatea 

acţiunilor/proi

ectelor 

-iniţiate şi 

realizate 

 

-proiecte ,  

-acorduri,  

-protocoale,   

-rezultate 

(cantitativ şi 

calitativ) 

-rapoarte de 

activitate 

-fişe de 

monitorizare 

Acţiuni de cinstire a marilor 

evenimente ale istoriei şi culturii 

naţionale, europene, mondiale 

 

 

Conform 

calendarului 

Decanii, Șefii 

de Catedre, 

Consilierii 

educativi 

Derularea activităţilor tradiţionale ale 

Universității : 

- Ziua Cunoștințelor,  

- Ziua Profesorului,  

- Balul Bobocilor,  

- Revelionul,  

- Dragobetele,  

- 8 Martie,  

- Sărbătorile Pascale, etc. 

Conform 

calendarului 

Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Decanii, 

Consilierii 

educativi, 

Senatul 

Studențesc 



 

Organizarea și derularea săptămînilor 

Facultăților  Universității (Drept, 

Științe Economice, Ecologie, Relații 

Internaționale și Științe Socio-Umane) 

Martie-

Aprilie 

2017 

Decanii, 

Consilierii 

educativi, 

Senatul 

Studențesc 

Organizarea și desfășurarea diverselor 

manifestări cultural-științifice(mese 

rotunde, work-shop-uri, sesiuni, 

colocvii, etc.): 

- Mese rotunde dedicate zilelor 

profesionale a specialităților și 

specializărilor promovate de 

Universitate; 

- Mese rotunde și work-shop-uri 

dedicate diverselor Sărbători 

naționale, europene și 

internaționale (Ex: Ziua 

Justiției Europene; Ziua 

Mondială a Drepturilor 

Omului; Ziua Tricolorului; 

Ziua Europei; etc.) 

-  

Conf. 

calendarului 

Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Decanii, 

Consilierii 

educativi 

Organizarea Conferinței Anuale 

Interuniversitare a studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor 

(Dedicată Jubileului 20 de ani de la 

înființarea USPEE „Constantin Stere”) 

 

Martie-

aprilie 2017 

Decanii, 

Șefii de 

Catedre, 

Senatul 

Studențesc 

Organizarea cercurilor științifice, 

artistice, sportive la nivel de Facultăți 

și Universitate 

 

Permanent Decanii, 

Șefii de 

Catedre 

Acţiuni de prevenire a consumului de 

droguri, a delicvenţei juvenile, a 

traficului de personae 

 

 

Permanent 

Curatorii de 

grupe 



 

Acţiuni de cunoaştere şi respectare a 

normelor de protecţia a mediului 

Permanent Decanul 

Facultății de 

Ecologie 

Acţiuni de prevenire a absenteismului 

şi abandonului universitar, de 

ameliorare a disciplinei  

Permanent Curatorii de 

grupe, 

Decanii 

Dezvoltarea parteneriatelor 

interinstituţionale  

Permanent Rectorul, 

Prorectorii, 

Decanii 

 

Eficientizarea pregătirii elevilor pentru 

concursuri, competitii, festivaluri 

Permanent Curatorii de 

grupe, 

Consilierii 

educativi 

Permanentizarea parteneriatelor  cu 

autorităţile locale, mass-media, agenţi 

economici 

 

Permanent 

Rectorul, 

Prorectorii, 

Decanii  

Îmbunătăţirea imaginii Universității 

prin ambientizarea personalizată, 

apariţii în presă, la TV și Radio, Rețele 

de socializare, pe site-uri educaţionale 

 

Permanent 

Rectorul, 

Prorectorii, 

Decanii, 

Consilierii 

educativi  

Optimizarea relaţiei de comunicare 

Universitate - cadre didactice – părinţi 

 

Permanent Curatorii de 

grupe 

Responsabilizarea studenților cu 

responsabilităţi  la nivelul grupelor, 

formațiunilor de studii, Facultăților 

pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi 

asuma sarcini 

 

Permanent Curatorii de 

grupe, 

Consilierii 

educativi 

3.  Control şi 

evaluare 

Asigurarea 

eficienţei 

activităţii 

educative 

Realizarea unui număr de asistenţe la 

orele întîlnire a curatorilor de grupe cu 

studenții 

Periodic Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Consilierii 

Cadre 

didactice, 

 Fişe de 

asistenţă 



 

curriculare şi 

extraşcurricula

re prin 

monitorizarea 

şi evaluarea 

impactului 

acesteia în 

comunitate 

 

educativi studenți  

chestionare 

Analiza stadiului îndeplinirii 

programelor de activităţi educative 

Periodic Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Evaluarea impactului activităţilor 

educative asupra stării disciplinare a 

studenților 

Semestrial Prorectorul 

pentru 

Educație, 

Rezolvarea eficientă a eventualelor 

conflicte apărute în Universitate 

Periodic Curatorii de 

grupe 

Realizarea unor investigaţii 

nemijlocite în rândul studenților pentru 

a evidenţia priorităţile educative 

Semestrial Consilierii 

educativi 

 

 

Prorector pentru Educație, dr., conf. univ.                                                                   Cezar MÎNĂSCURTĂ 


