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I.

CADRE DIDACTICE

Conferenţiar
Statele aprobate
Statele încadrate

II.
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

13
13

Lector
universitar
6
6

Doctorand,
lector
1
1

Total
20
20

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-METODICĂ
Conţinutul activităţii

Perfecționarea planulor de învîțămănt în
conformitate cu standartele naționale și
internaționale.
Perfecționarea
curriculelor
revăzute,
perfecţionate şi ajustate la noile modificări din
planul de studii.
Reexaminarea și aprobarea Statelor de funcţii
pentru anul universitar 2017-2018
Perfecționarea normelor didactice ale
profesorilor pentru anul academic 2017-2018
Perfecţionarea planurilor seminarelor la
disciplinele din cadrul specialităţilor Catedrei

Termenul executării

Responsabil

pe parcursul anului

A. Lîsîi
S.Scutari
membrii
Catedrei

semestrul I

semestrul I

A. Lîsîi
S.Scutari
A. Lîsîi
S.Scutari
Membrii
Catedrei

Elaborarea tematicii orientative a tezelor de an,
tezelor de licenţă şi a tezelor de master.

septembrie-octombrie
2017

7.

Precizarea criteriilor de evaluare (apreciere) a
tezelor de an, de licenţă, de magistru

noiembrie-decembrie
2017

8.

Evaluarea calităţii lucrului individual cu
studenţii la orele de consultaţii.

pe parcursul anului

9.

Aprobarea
planurilor
membrilor catedrei.

10.

Elaborarea pachetului curricular și punerea pe
suport electronic.

pe parcursul anului

11.

Discutarea, promovarea şi utilizarea noilor
tehnologii educaţionale în procesul didactic.

pe parcursul anului

membrii
Catedrei

12.

Elaborarea testelor de examinare pentru
examenele curente şi de licenţă.

decembrie 2017 –
iunie 2018

Lîsîi A.
S. Scutari

individuale

ale

semestrul I

A. Lîsîi
S.Scutari
Lîsîi A.
Chiriac L.
Scutaru S.
Vîrcolici M.
Duca
Gribincea A.
membrii
Catedrei
Scutaru S.
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei

III. ACTIVITATEA METODICĂ DE ORGANIZARE

Nr.
crt.
1.

Conţinutul activităţii
Pregătirea sălilor de studii şi a cabinetelor pentru
anul universitar 2017-2018

Termenul
executării
august 2017

2.

Sarcinile ştiinţifico-didactice ale catedrei pentru anul
universitar 2017-2018

august 2017

3.

Elaborarea şi aprobarea (la şedinţa Catedrei)
planurilor tematico-calendaristice a pelegerilor şi
seminarelor

august 2017

4.

Analiza rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice a
catedrei

pe parcursul anului

5.

Elaborarea și aprobarea biletelor de examinare
pentru sesiunea de iarnă și de vară.

noiembrie 2017mai 2018

6.

Asistenţa reciprocă a lectorilor Catedrei la prelegeri pe parcursul anului
şi seminare
Discutarea reuşitei academice a studenţilor şi noiembrie 2017identificarea posibilităților de îmbunătățire a
mai 2018
acesteia, pentru creșterea numărului de sudenți
admiși la sesiunea de iarnă și de vară.
Organizarea şi desfăşurarea examenelor curente şi de decembrie 2017 –
licenţă
iunie 2018

7.

8.

9.

Participarea la organizarea zilei uşilor deschise la
Universitatea de Studii Politice şi Economice
Europene „Constantin Stere”.

10.

Organizarea conferinţelor ştiinţifice a corpului
profesoral şi studenţesc la nivel universitar, naţional
şi internaţional.

pe parcursul anului

Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică
pentru studenţii absolvenţi la Secţia zi şi Secţia
Frecvenţă Redusă

septembrie 2017ianuarie 2018

11.

aprilie - mai 2018

Responsabil
A. Furdui,
Lîsîi A.
S.Scutari
A. Lîsîi
L.Chiriac
S.Scutari
S.Scutari
membrii
Catedrei
S.Scutari
L.Chiriac
membrii
Catedrei
S.Scutari
L.Chiriac
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei

S.Scutari
membrii
Catedrei
A. Lîsîi
S.Scutari
L.Chiriac
membrii
Catedrei
Lîsîi A.
S.Scutari
Chiriac L.
Vîrcolici M.
Scutaru A.
DucaGribinceaA
Chiriac L.
S.Scutari

III.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Termenul executării

Responsabil

Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru
Analele ştiinţifice ale USPEE

Pe parcursul anului

membrii Catedrei

2.

Elaborarea articolelor ştiinţifice pentru
revistele de specialitate

Pe parcursul anului

membrii Catedrei

3.

Organizarea şi participarea la lucrările
conferinţelor şi altor manifestări
ştiinţifice profesorale şi studenţeşti
universitare, naţionale şi internaţionale

pe parcursul anului

membrii Catedrei

Nr.
crt.
1.

Conţinutul activităţii

4.

Participarea profesorilor şi studenţilor în
activitatea ONG-urilor U.S.P.E.E. şi în
proiectele (temele) ştiinţifice de tip grant

pe parcursul anului

membrii Catedrei

5.

Organizarea şi desfăşurarea conferinţei
naționale a masteranzilor și doctoranzilor

aprilie 2018

Lîsîi A.
membrii Catedrei

V. ȘEDINȚELE CATEDREI
Nr.
crt.
1
1.

Nr.
Măsur.
2

Ordinea de zi

Data

Raportori

3
August 2017

4
ultima
săptămînă a
lunii

5

1.

Aprobarea planului de activitate a catedrei
pentru anul universitar 2017-2018.
Repartizarea normelor didactice ale
profesorilor pentru anul academic 20172018.
Aprobarea planului de sarcini didactice ale
catedrei în anul de studiu 2017-2018.
Discutarea şi aprobarea curriculelor
cursurilor teoretice din planurile de
învăţămînt pentru anul academic 20172018.
Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul
universitar 2017-2018.
Septembrie 2017
Aprobarea planurilor individuale ale
profesorilor.
Discutarea şi aprobarea tematicii orientative
a proiectelor anuale, tezelor de licenţă şi a
tezelor de master pentru anul academic
2017-2018.
Despre recomandari metodice privind
organizarea şi desfăşurarea procesului de
evaluare a cunoştinţelor la student pe
parcursul semestrului şi în timpul sesiunii.
Despre materialele didactice pe care este
necesar să le deţină profesorul.
Despre activitatea curatorilor grupurilor
academice.
Cu privire la stagiile de practică.

2.

3.
4.

5.
2.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
3.

Octombrie 2017

1.

2.

3.
4.

Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă şi la
programele de Master în anul de studii
2017-2018
Sondajul de opinie a studenţilor privind
calitatea studiilor în anul universitar 20162017
Aprobarea Programului de activităţii
ştiinţifice pentru anul universitar 2017-2018
Aprobarea tematicii tezelor de licenţă şi de
masterat

S.Scutari
S.Scutari

S.Scutari
Membrii
Catedrei

Membrii
Catedrei
S.Scutari
S.Scutari

Membrii
Catedrei

Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
ultima
săptămînă a
lunii
Membrii
Catedrei
S. Scutari

S. Scutari
S. Scutari

5.

Aprobarea cu privire la scutirea de plată
taxei de studii a studenţilor pentru anul
universitar 2017-2018

S. Scutari

6.

Recomandarea pentru obţinerea dreptului
de conducător/consultant de doctorat a dnei
Chiriac Lilia
Noiembrie 2017

Membrii
Catedrei

4.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
5.

6.

Aprobarea biletelor de examinare pentru
anul universitar 2017-2018.
Cu privire la organizarea sesiunii de iarnă în
anul de studii 2017-2018.
Discutarea materialelor metodico-didactice
propuse spre publicare.
Anunţarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactico-ştiinţifice
Decembrie 2017

a doua
jumătate a
lunii
Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
ultima
săptămînă a
lunii

Cu privire la îndeplinirea normelor
didactice şi a planurilor tematicocalendaristice
ale
prelegerilor
şi
seminarelor.
Asistarea la lecțiile deschise a cadrelor
didactice, participarea în discuție pe
marginea lecțiilor deschise.
Administrarea și promovarea școlilor de
doctorat.
Despre îndeplinirea Planului activităţii
ştiinţifice a Catedrei pentru anul 2017.
Despre sesiunea suplimentară a studenţilor
Ianuarie 2018
1. Sarcinile colectivului
profesoral –
didactic al Catedrei în semestrul II de studii
2017-2018.
2. Rezultatele sesiunii de iarnă
3. Darea de seamă a membrilor Catedrei
privind activitatea didactico-ştiinţifică în
sem.I al anului de studii 2017-2018.
4.Discutarea notelor de curs pentru sem II
de studii.
Februarie 2018
1. Actualizarea cursurilor şi curriculelor la
masterat.

Membrii
Catedrei

Membrii
Catedrei
A.Lîsîi
S.Scutari
Membrii
Catedrei
Membrii
Catedrei
ultima
săptămînă a
lunii

S.Scutari

S.Scutari
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei
ultima
săptămînă a
lunii
membrii
Catedrei

7.

2. Despre mersul elaborării proiectelor de
an a studenţilor
3. Analiza materialelor didactice elaborate
pentru secţia frecvență redusă.
4. Discutarea şi aprobarea articolelor
ştiinţifice în revistele ştiinţifice de
specialitate
Martie 2018
1. Cu privire la asistenţa reciprocă a
profesorilor Catedrei.

membrii
Catedrei
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei

ultima
săptămînă a
lunii i

2. Cu privire la îndeplinirea planurilor
individuale ale profesorilor Catedrei.

S.Scutari
membrii
Catedrei
A. Lîsîi
S.Scutari
membrii
Catedrei

3. Despre activitatea ştiinţifică a
profesorilor şi studenţilor.
4. Discutarea şi aprobarea articolelor
ştiinţifice în revistele ştiinţifice de
specialitate
5. Despre planurile de învăţămînt la
specialităţile şi specializările Catedrei
pentru anul de studii 2017-2018.
8.

S.Scutari

Aprilie 2018
1. Cu privire la îndeplinirea planului de
lucru al Catedrei

ultima
săptămînă a
lunii

2. Discutarea şi aprobarea testelor şi
biletelor de examinare pentru sesiunea de
vară
3. Despre atestarea studenţilor.

9.

Discutarea şi aprobarea articolelor
ştiinţifice în revistele ştiinţifice de
specialitate
Mai 2017
ultima
1. Realizarea planurilor de învăţămînt şi săptămînă a
gradul de pregătire a Catedrei şi studenţilor
lunii
către sesiunea de vară.
2.
Despre
îndeplinirea
planurilor
individuale ale profesorilor
3. Despre activitatea curatorilor grupelor
academice.
4. Rezultatele susţinerii proiectelor de an.

10.

membrii
Catedre

Iunie 2018

S.Scutari

membrii
Catedrei
L.Chiriac
membrii
Catedrei
S.Scutari

S.Scutari

membrii
Catedrei
membrii
Catedrei
membrii
Catedrei

1. Analiza rezultatelor sesiunii de vară

ultima
săptămînă a
lunii

2. Darea de seamă individuală a profesorilor
Catedrei privind activitatea didacticoştiinţifică în anul de studii 2017-2018.
3. Raportul de activitate didactico-ştiinţifică
a corpului profesoral al Catedrei pentru anul
academic 2016-2017.
4. Despre sesiunea suplimentară.

L.Chiriac
membrii
Catedrei
L.Chiriac

membrii
Catedrei
L.Chiriac

5. Planificarea didactică prealabilă a orelor
pentru anul universitar 2017-2018.
6. Aprobarea raportului de autoevaluare a
activităţii catedrei.
7. Pregătirea pentru admiterea 2018.

membrii
Catedrei
membrii
Catedrei

Aprobat la ședința Catedrei „Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate”
Procesul verbal nr. 1, din 31 august 2017
Șef Catedră Administrarea Afacerilor, Marketing și Contabilitate
Dr.,conf,univ. Inter.

Sofia Scutari

