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A. Analiza st rii actuale a Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e 

Sociale i Psihologie (FSESSP)– fundament pentru construc ia planului 

managerial 

 

I. Constituirea Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, tiin e Sociale i Psihologie, s-a constituit în anul 2016, 

ca urmare a unui amplu proces de reform  institu ional  desf urat la nivelul Universit ii din 

Pite ti i func ioneaz  conform H.G. nr. 654/14.09.2016, privind aprobarea nomenclatorului 

domeniilor şi al specializ rilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 

înv ţ mânt superior, cu urm toarea structur : 

Programe de studii de licen :  

 Pedagogia  înv ţ mântului primar şi preşcolar (Pite ti, Rm Vâlcea, Câmpulung, 

Slatina i Alexandria); 

 Psihologie; 

 Jurnalism; 

 Asisten  Social ; 

 Asistenţ  managerial  şi secretariat. 

Al turi de aceste programe de licen , în cadrul FSESSP se deruleaz  urm toarele 

programe: 

 programul preg titor de limba român  pentru studen ii interna ionali; 

 programe de conversie profesional  pe rutele Pedagogia înv mântului primar i 

pre colar i Psihologie. 

 programele de preg tire psihopedagogic  de certificare didactic  a studen ilor 

(Nivel I) i  masteranzilor (Nivel II), care doresc o carier  didactic . Aceste 

programe se deruleaz  i în regim postuniversitar pentru absolven ii programelor 

de studii de licen , respectiv de master. 

Programe de studii de master:  

 Management educa ional (Pite ti i Slatina); 

 Educa ie timpurie (Pite ti, Rm. Vâlcea i Alexandria) 

 Consiliere educa ional ; 

 Mentorat pentru profesionalizarea carireri didactice; 

 Didactica limbilor str ine; 
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 Psihologie clinic  – evaluare i interven ie; 

 Comunicare organiza ional ; 

 Managementul serviciilor sociale i de s n tate; 

 Consiliere în asisten a social .  

 

Facultatea de tiin e ale Educa ie, tiin e Sociale i Psihologie are în componen  

urm toarele departamente academice: 

 Departamentul de tiin e ale Educa iei 

 Departamentul de tiin e Aplicate 

 Departamentul de Psihologie i tiin e ale Comunic rii 

 Departamentul de Asisten  Social   

 Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic 

 
II. ANALIZ  SWOT a Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i 

Psihologie: 
 

ANALIZA SWOT  

A PROGRAMELOR DE STUDIU DE LICENŢ /MASTER 

Puncte tari Puncte slabe 

• Cererea pe piaţa profesional  a 
specializ rilor Pedagogia înv mântului 
primar i pre colar (PIPP), Psihologie i 
Asisten  Social  este optim , cel puţin 
constant  în raport cu datele din anii 
trecuţi; 

• Programele de studii de licenţ  ofer  
calificare într-un domeniu cu inserţie 
rapid  pe piaţa munciilocale, naţionale şi 
europene; 

• Acreditarea/autorizarea tuturor 
programelor de studiu de licenţ : 
Pedagogia înv mântului primar i 
pre colar este acreditat s  func ioneze la 
Pite ti i în toate filiale Universit ii – 
Câmpulung, Slatina, Rm. Vâlcea i 
Alexandria; Asisten  managerial  i 
secretariat este acreditat la Pite ti i 
autorizat provizoriu la Rm Vâlcea, 
Psihologie, Jurnalism i Asisten  
Social  la Pite ti.  

• Existen a anului preg titor de limba 
român  pentru studen ii interna ionali, 
care este o tradi ie în Facultatea de 

tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i 

• La programul de studiu de master 
Didactica limbilor str ine se identific  
sc derea interesului faţ  de acest 
program de studiu prin imposibilitatea de 
a forma grupa de studiu şi şcolariz rii în 
fiecare an universitar 

• La programul de master Mentorat pentru 
profesionalizarea carierei didactice 
MentProf – nu s-au inscris suficient de 
mul i studenti pentru a demara acest 
program în ultimii doi ani universitari. 

• La programul de studiu de 
licen Jurnalism se identific  sc derea 
interesului candida ilor faţ  de acest 
program de studiu 
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Psihologie 
• Furnizarea programelor de preg tire 

psihopedagogic  în vederea certific rii 
pentru profesia didactic  unui num r 
constant de studen i i masteranzi. 

• Continuitate optim  între programele de 
studii de licenţ  şi cele de master, 
oferind absolvenţilor de licenţ  PIPP, 
Psihologie, Jurnalism i Asisten  
Social  o gam  suficienţ  de programe 
de master, în vederea aprofund rii 
competenţelor dobândite prin formarea 
iniţial ; 

• Diversificarea ofertei educa ionale de 
mastere academice prin acreditarea de 
astfel de programe în filialele 
universit ii. 

• Existenţa personalului didactic cu 
competenţe în domeniul de licenţ  şi 
doctorat adecvate programelor de 
master; 

• Procentul de promovabilitate pentru 
programele de studiu de master este în 
standard, la toate programele. 

Oportu ită i A e i ări 
• Datorit  diversific rii ofertelor de 

inserţie profesional  a absolvenţilor 
specializ rilor PIPP, Psihologie, 
Asisten  Social , num rul studenţilor 
înscrişi r mâne optim, în sesiunea de 
admitere şi înmatriculare ocupându-se 
toate locurile acordate specializ rilor 
PIPP i Psihologie; 

• Cre terea constant  a num rului de 
studen i interna ionali care înva  limba 
român  în facultatea noastr ; 

• Men inerea num rului de studen i care 
opteaz  pentru parcurgerea programelor 
de preg tire psihopedagogic  în vederea 
certific rii pentru cariera didactic ; 

• Atragerea la programele de master a  
absolven ilor de programe de licen  din 
alte universit i prin acreditarea 
programelor de master în filiale; 

• Cererea pentru  programul de 
licen Jurnalism i AMS este în sc dere 
u oar , datorit  inserţiei profesionale mai 
dificile a absolvenţilorpe piaţa muncii; 

• Interferenţa cu alte specializ ri din cadrul 
Universit ţii din Piteşti a specializ rii 
AMS; 

• Datorit  neaplic rii în practic  a 
prevederilor legislative cu privire la 
mentoratul educa ional, interesul cadrelor 
didactice pentru programul de master axat 
pe mentorat este în continu  sc dere; 

• Concuren a serioas  realizat  de c tre 
Universitatea din Bucure ti, 
Universitateadin Craiova, Universitatea 
din Târgovi te i nu în ultimul rând 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 
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ANALIZA SWOT  

A PROCESULUI DE ÎNVĂ ĂMÂNT 

Puncte tari Puncte slabe 

• Planurile de înv ţ mânt ale 
specializ rilor de licenţ  şi master sunt 
adaptate misiunii fiec rui program de 
studiu; 

• Planurile de înv ţ mânt sunt adecvate 
competenţelor specifice specializ rilor 
oferite şi care se reg sesc în grila 
DOCIS; 

• Raport echilibrat între disciplinele  
fundamentale şi cele de specialitate, între 
disciplinele obligatorii şi cele opţionale 
conform standardelor ARACIS; 

• Num rul de ore se afl  la limita 
inferioar  a standardelor ARACIS; 

• Raport echilibrat între disciplinele cu 
pondere teoretic  şi cele cu pondere 
practic-aplicativ ; 

• Interdisciplinaritatea şi interrelaţionarea 
conţinuturilor prezentate în fişele de 
disciplin . 

• Inexistenţa unui program de studii 
internaţionalizat în specializ rile oferite; 

• Utilizare limitat  a tehnologiilor 
educaţionale moderne în procesul de 
înv ţ mânt; 

• Realizarea activit ţilor didactice cu 
formaţii de studii numeroase, constituite 
astfel din raţionamente financiare. 

Oportu ită i A e i ări 
• Posibilitatea accentu rii abord rii inter- 

şi transdiciplinare în realizarea procesului 
didactic oferit  de specificul profilului de 
competenţe al specialistului din domeniul 
tiin elor sociale, cu abordare specific  

pe fiecare direc ie în care se încadreaz  
programele de studii din cadrul FSESSP. 

• Mobilitatea rapid  pe piaţa muncii a 
absolven ilor specializ rilor universitare, 
cu un impact direct asupra interesului 
studenţilor faţ  de calitatea procesului 
didactic. 

 
ANALIZA SWOT  

A RESURSEI UMANE DE LA NIVELUL FSESSP 

Puncte tari Puncte slabe 

Circa 60% din personalul didactic are vârsta 
cuprins  între 30 – 45 de ani ceea ce denot  
c  avem,în mare parte, un personal didactic 
tân r.  
Majoritatea cadrelor didactice din FSESSP 
au preg tirea academic  i realizeaz  
activit i de cercetare în domeniul 
disciplinelor din post.   

 
 

 

 

 

În cadrul Facult ii de tiin e ale Educa iei, 
tiin e Sociale i Psihologie sunt 70 de cadre 

didactice titulare i 4 cadre didactice angajate 
pe perioad  determinat . 
Întrucât sunt foarte pu ini asisten i, pe termen 
lung o s  fie o mare problem  cu acoperirea 
tuturor activit ilor didactice practice i de 
cercetare. 
În  urm torii 3-4 ani o s  fie pensionate o 
parte dintre cadrele didactice cu vârsta peste 
60 de ani  ceea ce impune angajarea de lectori 
i asisten i universitari pentru func ionarea 

optim  a programelor de studii. 
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Oportu ită i A e i ări 

Din totalul de 74 de cadre didactice 
(titulare i angajate pe perioad  
determinat ), 1 singur cadru didactic este 
înc  doctorand. 

Distribu ia domeniilor în care titularii 
FSESSP au titlul de doctor, relev  
posibilitatea acoperirii majorit ii 
disciplinelor psihopedagogice din planul 
de înv mânt al PIPP, a aproape tuturor 
disciplinelor de specialitate din planurile 
de înv mânt de la Jurnalism, Psihologie 
i Asisten  Social . Disciplinele filologice 

din planurile de înv mânt ale PIPP, 
AMS i anul preg titor de limba român  
sunt acoperite în totalitate de titularii 
facult ii. 
Titlurile de doctor ale cadrelor didactice 
din FSESSP acoper  o mare varietate de 
domenii: tiin e ale Educa iei, Psihologie, 
Sociologie, Filologie, Filosofie, tiin e 
Politice, Istorie, Matematic , Educa ie 
fizic , Geografie. 

 

Necesitatea angaj rii prin concurs de 
asisten i i lectori cu specializare în 
domeniul tiin elor educa iei pentru a 
acoperi în totalitate disciplinele 
psihopedagogice din planurile de 
înv mânt ale programelor de master, ale 
programului de licen  PIPP i ale 
programului de preg tire psihopedagogic  
în vederea certific rii pentru cariera 
didactic . 
Acoperirea par ial  a posturilor didactice cu 
titulari ai facult ii, care au domiciliulîn 
ora ele unde au sediul filialele universit ii. 
Posibilitatea ca pentru o parte din cadrele 
didactice care au specializ ri care nu se 
pliaz  direct pe specificul programelor de 
studii de licen  i master din cadrul 
FSESSP, s  nu se mai poat  consitui 
normele didactice. 

 
 
 
 

ANALIZA SWOT  

A SPA IILOR DE ÎNVĂ ĂMÂNT 

Puncte tari Puncte slabe 

• Existenţa spaţiilor de înv ţ mântproprii în 
Piteşti i la Rm. Vâlcea; 

• Existenţa unei baze materiale optime 
derul rii procesului de înv ţ mânt în 
Pite ti. 

• Lipsa spaţiilor proprii de înv ţ mânt în 
toate filialele UPIT; 

• O parte din computerele aflate în dotarea 
facult ii sunt uzate i nu mai pot fi 
utilizate pentru softurile noi; 
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• Dotarea în anul curent a laboratarelor de la 
Jurnalism cu aparatur  modern ,necesar  
derul rii practicii de specialitate i 
achizi ionarea softurilor specializate 
pentru a fi utilizate de c tre studen ii de la 
Psihologie în laboratoarele dedicate. 

• Lipsa accesului la cantina universit ii 
pentru to i studen ii facult ii, datorit  
situ rii acesteia într-un corp destul de 
îndep rtat de sediul din  Pite ti unde se 
deruleaz  activit ile didactice pentru o 
parte dintre studen i; 

• Absen a unor biblioteci proprii în toate 
filialele. 

Oportu ită i A e i ări 
• Existenţa unor relaţii de colaborare 

adecvate cu comunitatea local  în vederea 
încheierii unor parteneriate cu instituţii de 
înv ţ mânt preuniversitar pentru folosirea 
spaţiilor. 

• Disfuncţionalit ţi la nivelul relaţiilor de 
colaborare cu comunitatea local  în 
anumite jude e 

 
ANALIZA SWOT  

A ACTIVITĂ II DE CERCETARE ŞTIIN IFICĂ și RELAȚII INTERNAȚIONALE 

Puncte forte Puncte slabe 

• Vizibilitate crescut  a rezultatelor 
cercet rii ştiinţifice prin participarea la un 
num r important de manifest ri ştiinţifice 
internaţionale a cadrelor didactice; 

• Un num r de articole indexate/cotate ISI 
în creştere u oar  de la an la an; 

• O cre tere constant  a num rului de c rţi 
publicate; 

• Existen a Centrului de Cercetare pentru 
Promovarea Excelen ei în Formarea 
Profesional  

• Înfiin area în cadrul facult ii a Centrului 
de cercetare EDUEXPERT – cu centrare 
pe activitatea tiin ific  a studen ilor i 
masteranzilor; 

• FSESSP implementeaz  o serie de 
Acorduri Bilaterale pentru mobilit ţi ale 
cadrelor didactice şi studenţilor cu mai 
multe Universit ţi din Turcia, Grecia, 
Fran a, Suedia, Spania, Portugalia. 

• Num rul de articole coate/indexate ISI, 
deşi în creştere, este totuşi mic prin 
raportare la num rul cadrelor didactice 
din facultate; 

• Num rul publicaţiilor BDI sau neindexate 
este destul de mic; 

• Existen a câtorva cadre didactice cu o  
activitate ştiinţific  foarte redus . 

 

Oportu ită i A e i ări 
• Participarea la conferinţa internaţional  

indexat  ISI - Edu World, care a devenit 
referin  în domeniul tiin elor educa iei, 
organizat  în principal de Facultatea de 

tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i 
Psihologie; 

• Posibilitatea public rii de articole în 
Buletinul tiin ific – seria tiin ele 
educa iei, editat la nivelul facult ii, care 
apare cu o caden  bianual , revist  ce 
urmeaz  a fi indexat  în mai multe baze 
de date; 

• Cotaţia relativ sc zut  a facult ţii la 
nivelul universit ţii prin num rul mic de 
publicaţii ştiinţifice raportat la num rul 
cadrelor didactice titulare; 

• Sc derea procentului finanţ rii de baz  
datorat punctajelor sc zute ale cercet rii; 

• Reducerea mobilit ilor de predare 
datorit  aloc rii insufieciente de fonduri; 

• Întrucât nu sunt suporturi de curs 
publicate în limba englez  i nu toate 
cadrele didactice st pânesc limba englez  
risc m s  devenim neatractivi pentru 
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• Posibilitatea de colaborare a cadrelor 
didactice în vederea realiz rii de produse 
ale cercet rii ştiinţifice; 

• Mobilit i ale formare/predare pentru 
cadrelor didactice i mobilit i pentru 
studen i prin programul ERASMUS+. 

studen ii din alte ri care pot s studieze 
cu burs  ERASMUS+ la programele de 
studiu din cadrul facult ii. 

 
 

ANALIZA SWOT  

A PROIECTELOR ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ 

Puncte forte Puncte slabe 

• Cadrele didactice ale FSESSP au fost i sunt implicate în derularea unor 
proiecte de cercetare/formare-dezvoltare  printre care:  

o Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învăţământul superior, proiect POSDRU 87/1.3/S 
63709; 

o CAMED (Calitate in mentoratul educaţional), Proiect finanţat 
C.N.C.S.I.S., 2007, 3, 1157; 

o Developing European Language Portofolio for the Deaf, 143512-
LLP-1-2008-1-BG-KA2-KA2MP; 

o Development of Innovative Methods of Training the Trainers 

[ARTiT],Grundtvig: 2010-41 421001 -001, 509927-LLP -1 -2010- 1 –GR-
GRUNDTVIG-GMP; 

o Development of Systems for Vocational Teacher Qualification 

Improvement [PROPETO], Leonardo Da Vinci – pilot project, 
LT/06/B/F/PP-17/009; 

o Totta vita schola est, proiect POSDRU/19/1.3/G/40784; 
o Competențe pentru cariera ta! proiect 

POSDRU/156/1.2/G/140570; 
o Parent’s informal networks for early childhood learning 

[PINECL],proiect ERASMUS; 
• C4C-CLIL FOR CHILDREN, proiect ERASMUS+; 
• Teacher 2020 - on the road to entrepreneurial fluency  in teacher 

education, proiect ERASMUS+, 
 

• Înurmarealiz riianalizei de nevoipe un eşantion de cadre 
didacticereprezentativ, au fostidentificatedirecţiile de 
formareprofesional alecadrelordidactice, facultateafurnizândînperioada 
2011 – 2016, 8 programe de 
formarecontinu acreditatepentrucadreledidacticedinînv ţ mântulpreşcolar
şiprimar; 
 

• Facultatea este acreditat  ca centru de formare continu , în toate filialele, 
pentru organizarea programelor de acordare a gradelor didactice cadrelor 
didactice din toate ciclurile din înv mântul preuniversitar – pre colar, 
primar, gimnazial i liceal. 

• Nu toate 
cadrele 
didactice 
sunt 
implicate 
în 
coordonar
ea sau 
implement
area 
proiectelor 
axate pe 
cercetare 
sau 
formare-
dezvoltare 

• Examenel
e de 
acordare a 
gradelor 
didactice 
pentru 
cadrele 
didactice 
din 
înv mân
tul 
preunivers
itar nu se 
organizeaz
 pentru 

toate 
specializ r
ile, aflate 
în 
componen
a 

FSESSP. 
 

Oportu ită i A e i ări 
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• Existen a sporadic  a surselor de finan are pentru proiectele de formare-
dezvoltare pe axe specifice domeniului de activitate al facult ii; 

• Prin de inerea titlului tiin ific de doctor i a unui grad universitar, fiecare 
cadru didactic poate fi formator în programele de formare continu  destinate 
cadrelor didactice sau altui grup int . 

• Competi ia 
acerb  
pentru 
finan area 
proiectelor; 

• Universit il
e din zon  
pot atrage 
spre ele 
cadrele 
didactice 
care se 
înscriu la 
programele 
pentru 
acordarea 
gradelor 
didactice. 

 
ANALIZA SWOT  

A RESURSELOR FINANCIARE 

Puncte forte Puncte slabe 

• În ultimii ani este o constant  a num rului 
de studen i de la programele de licen  i 
master, a cursan ilor de la programele de 
conversie profesional , a cadrelor 
didactice înscrise la gradele didactice i a 
celor care urmeaz  programe de formare 
continu ; 

• În anul universitar 2016-2017 sunt 1991 
studen i la programele de licen  i 
master, la care se adaug  80 de studen i 
interna ionali în anul preg titor de  limba 
român  (o parte sunt previziona i), 130 de 
studen i de la programele de conversie, 
1860 de studen i înscri i la programele de 
preg tire psihopedagogic  de certificare 
pentru profesia didactic  i în jur de 400 
de cadre didactice aflate în programul de 
acordare a gradelor didactice. 
 
 

• Alocarea bugetar  per student 
subven ionat insuficient  i cuantumul 
taxei destul de redus comparativ cu alte 
universit i conduc la dezechilibru 
financiar între venituri i cheltuieli. 

Oportu ită i A e i ări 
• Ie irea la pensie, în ultimii 2 ani a unor 

cadre didactice cu gradul didactic 
profesor, conferen iar i lector a avut un 
impactului pozitiv asupra cheltuielii 
salariale la nivel de facultate. 

•  Dificultate mare de finan are a proiectelor 
datorit  competi iei foarte serioase 
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B. Obiectivele generale i activit i ale strategiei de dezvoltare a  Facult ii 

de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie 

 Pentru asigurarea unui management func ional la nivelul Facult ii de tiin e ale Educa iei, 

tiin e Sociale i Psihologie, strategiile manageriale pe care le voi aplica vor fi coerente i 

sinergice cu cele anun ate de c tre domnul Rector prin planul s u managerial. 

 Pentru atingerea obiectivelor generale stabilite de dl Rector conf. univ. dr. ing. Dumitru 

Chirle an prin planul managerial, voi propune activit i în concordan  cu specificul entit ii 

noastre academice - cea mai mare facultate din UPIT, care s  conduc  la dezvoltarea continu  a 

Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie i la redresarea Universit ii din 

Pite ti. 

MISIUNEA FACULT II DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I 
PSIHOLOGIE 

a. Formare iniţial  şi continu  a personalului didactic pentru înv mântul primar i 

pre colar i a speciali tilor în psihologie, jurnalism, asisten  social ,asisten  

managerial  i secretariat în vederea unei cât mai bune  inserţii a absolvenţilor pe piaţa 

muncii, cât şi pentru satisfacerea nevoilor de competenţe specifice ale mediului socio-

economic în specialit ile vizate. 

b.  Cercetare ştiinţific  în rela ie cu programele de studiu derulate; valorificarea, 

diseminarea i implementarea  rezultatelor acestor cercet ri în câmpul socio-economic 

vizat. 

c. Contribuţia la dezvoltarea practicilor profesionale din domeniile vizate la nivel  local, 

regional,  naţional prin proiecte şi programe specifice, în acord cu nevoile societ ţii. 

d. Cre terea prestigiului na ional i interna ional al facult ii  prin asigurarea unor servicii 

educa ionale de calitate. 
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Pachetul 1 

O.G.1. Redresarea Universit ii din Pite ti 

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

 

 Monitorizarea planurilor de înv mânt, ale programelor de studii din cadrul 

Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologiepentru asigurarea 

înc rc rii minimale a acestora, cu respectarea standardelor ARACIS; 

 Analiza transversal  a planurilor de înv mânt ale programelor de studii de licen  

i master din domeniile de studii existente în cadrul FSESSP în vederea cupl rii 

cursurilor comune, dac  programele sunt furnizate în aceea i loca ie geografic ; 

 Asigurarea respect rii în cadrul FSESSP a principiilor de proiectare a statelor de 

func iuni care s  in  cont de încadrarea fiec rui cadru didactic, de specializarea 

academic , titlul tiin ific, experien a specific  domeniului de studii i de nevoile de 

resurse umane ale fiec rui departament;   

 Implicarea activ  în structurile de la nivelul Consiliului de Administra ie pentru 

analiza dinamicii i structurii resursei umane din UPIT în vederea flexibiliz rii aloc rii 

resursei umane în interiorul universit ii; 

 Elaborarea i furnizarea pe pia a educa ional  de noi programe de formare continu  

destinate cadrelor didactice i altor categorii de personal, continuarea programului de 

conversie, care sunt generatoare de venituri; 

 Identificarea oportunit ţilor de finan are na ional  i interna ional  pentru realizarea 

de proiecte de cercetare/formare-dezvoltare; 

 Cre terea num rului de Acorduri Bilaterale cu Universit ţi din str in tate pentru mai 

multe mobilit ţi ale cadrelor didactice şi studenţilor; 

 Implicarea mai mare a membrilor departamentelor în activit ile comisiilor existente 

în cadrul  Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie; 

 Asigurarea transparen ei activit ii de management de la nivelul FSESSP prin 

trimiterea pe email tuturor membrilor facult ii a deciziilor Consiliul Facult ii de tiin e 

ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie; 

 Propunerea de criterii relevante pentru restructurarea grilelor de evaluare a  

personalului didactic din perspectiva activit ii didactice, de cercetare i implicarea în 

activit ile departamentului i în comunitatea academic ; 
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 Stimularea studen ilor de la programele de licen  i master pentru implicarea 

acestora în activit ile de cercetare ale departamentelor i orientarea celor cu rezultate 

foarte bune spre urmarea studiilor doctorale în domeniile de interes ale facult ii;  

 

 

Pachetul 2 

O.G.2. Dezvoltarea serviciilor de educa ie i de formare profesional  la nivel de 

înv mânt superior 

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

FORMARE INI IAL  

 Promovarea constant  în rândul elevilor de liceu din jude ele Arges, Vâlcea, Olt i 

Teleorman a tuturor programelor de studii de licen  aflate în oferta educa ional  a 

facult ii pentru ocuparea în totalitate acifrei de colarizare; 

 Promovarea activ  a ofertei de programe de masterîn domeniul tiin elor sociale  - 

grup int  vizat: absolven i ai programelor de licen  specifice, speciali ti în domenii 

adiacente psihologiei, asisten ei sociale, jurnalismului, asisten ei manageriale i 

secretariat i cadre didactice din înv mântul preuniversitar; 

 Cre terea num rului de  studen i la programul preg titor de limba român , atât pe 

baz  de subven ii cât i pe cont propriu valutar, prin acreditarea FSESSP de c tre 

minister ca centru de formare pentru studen ii interna ionali; 

 Modificarea planurilor de înv mânt în acord cu cerin ele agen ilor socio-

economici i alte cerin e specifice fiec rei direc ii de studiu, cu respectarea standardelor 

ARACIS i a regulamentului intern de modificare a planurilor de înv mânt; 

 Fiecare departament va elabora o strategie prin care s  identifice posibilitatea de a 

ini ia noi programe de studiu în acord cu cerin ele pie ei din regiune; 

 Realizarea de analize cu privire la posibilitatea de interna ionalizare a unor 

programe de studii de licen  sau de master; 

 Îmbun t irea bazei materiale din spa iile proprii de înv mânt din Pite ti i Rm 

Vâlcea i a spa iilor din filialele universit ii din Câmpulung, Slatina i Alexandria care 

nu se afl  în proprietatea universit ii. Sursele de finan are pentru aceste îmbun t iri 

sunt constituite din  veniturile de la programele de formare derulate în cadrul facult ii 

al turi de alocarea bugetar  de la minister; 

 Analiza posibilit ii i oportunit ii de furnizare a pogramelor de licen  în sistem 

elearning; 
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 Utilizarea platformei de înv are creat  în cadrul proiectului POSDRU Competen e 

pentru cariera ta! care ruleaz  pe servere perfomante achizi ionate tot din proiect, de cât 

mai mul i profesori i studen i din cadrul facult ii pentru facilitarea comunic rii i a 

accesului la resurse educa ionale.  

 

 

FORMARE CONTINU  

 Atragerea unui num r  mai mare de cursan i la programele de formare acreditate de 

c tre MENCS,printr-o promovare sus inut  i prin colaborarea mai activ  cu cadrele 

didactice din înv mântul preuniversitar; 

 Efectuarea de studii de pia  periodice pentru identificarea nevoilor de formare 

continu  a cadrelor  didactice din înv mântul preuniversitar; 

 Dezvoltarea de noi programe de formare continu , cu tax  sau cu finan are din 

proiecte, destinate cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar pe baza rezultatelor 

analizelor de nevoi;  

 Cre terea num rului de cadre didactice care s  opteze pentru programele de 

acordare a gradelor didactice organizate în cadrul Facult ii de tiin e ale Educa iei, 

tiin e Sociale i Psihologie care este acreditat  de c tre minister ca centru de formare 

continu , în toate filiale. 

 Acreditarea de c tre minister a FSESSP ca centru de oganizare a examenelor de 

ob inere a gradelor didactice i pentru cadrele didactice care predau Psihologie în 

înv mântul preuniversitar. 

 

 

Pachetul 3 

O.G.3. Dezvoltarea serviciilor de formare profesional  

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

 Implicarea cadrelor didactice din cadrul FSESSP cu expertiz  în formarea continu , 

în echipele de dezvoltare curricular  de la nivelul UPIT pentru realizarea de studii i 

elaborare a programelor de formare specifice (EQF4 – EQF7); 

 Implicarea în procesul de acreditare a UPIT ca Centru Regional de Formare de 

Competen e i ca Centru Regional de Evaluare a Programelor de Formare. 

 

Pachetul 4 
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O.G.4. Dezvoltarea cercet rii tiin ifice 

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

 

 Crearea de echipe/colective în vederea particip rii la competiţiile de finan are a  

proiectelor de cercetare/formare-dezvoltare naţionale şi internaţionale relevante; 

 Identificarea oportunit ţilor de realizare a parteneriatelor/proiectelor de 

cercetare/formare-dezvoltare; 

 Sprijinirea iniţiativelor şi a produselor cercet rii care vin în direcţia 

perfecţion rii/inov rii serviciilor educaţionale c tre beneficiarii FSESSP (studenţi, 

comunitate, angajatori etc.); 

 Identificarea oportunit ţilor de prezentare a proiectelor de cercetare/rezultatelor 

cercet rii (publicaţii ştiinţifice relevante, manifest ri ştiinţifice de prestigiu etc.); 

 Stabilirea unor criterii de evaluare relevante şi specifice domeniului de 

activitate/cercetare a FSESSP şi recompensarea rezultatelor/performanţelor cercet rii 

ştiinţifice; 

 Promovarea rezultatelor cercet rii membrilor FSESSP la nivelul UPIT şi al 

comunit ţii academice locale, naţionale şi internaţionale; 

 Valorificarea integrat  a Noilor Tehnologii de Comunicare şi Informare şi a 

Platformelor de Social Media pentru realizarea misiunii educaţionale şi sociale a 

FSESSP la nivelul comunit ţii academice, economice şi sociale i prin înregistrarea 

tuturor cercet torilor în spa iile virtuale colaborative interna ionale; 

 Continuarea i stimularea cre terii activit ilor de cercetare tiin ific  desf urate de 

cadrele didactice din FSESSP în cadrul Centrului de Cercetare pentru Promovarea 

Excelen ei în Formarea Profesional ; 

 Intensificarea activit ţilor de cercetare ştiinţific  în care sunt implicatecadrele 

didactice, studenţii şi masteranzii FSESSP în cadrul Centrului de cercetare 

EDUEXPERT; 

 Continuarea organiz rii uneia dintre cele mai importante conferinţe ştiinţifice din 

domeniul Ştiinţelor Educaţiei - International Conference Edu-World „Education facing 

contemporary world issues” aflat  sub patronajul tiin ific al unora dintre cele mai 

prestigioase societ ţi profesionale internaţionale: European Network on Teacher 

Education Policies (ENTEP); European Society for Research on the Education of Adults 

(ESREA); European Forum of Technicaand Vocational Education and Training 

(EfVET); Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED); 
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 Organizarea anual  a sesiunilor de comunic ri ştiinţifice pentru studenţi i 

masteranzi, la care s  fie invita i i studen i/masteranzi din alte universit i pentru a 

conferi caracter na ional acestor manifest ri; 

 Indexarea Scientific Bulletin Education Sciences Series în baze de date cu 

recunoa tere în domeniul tiin elor educa iei. 

 

 

Pachetul 5 

O.G.5. Dezvoltarea serviciilor culturale i sportive 

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

 Analiza în cadrul facult ii a posibilit ii de a dezvolta i furniza servicii culturale în 

comunitate; 

 Continuarea implic rii cadrelor didactice i studen ilor de la Jurnalism în sfera 

cultural  prin emisiunile radio-tv realizate;   

 Participarea colectivului de cadre didactice al FSESSP la organizarea în cadrul 

UPIT a unor structuri de tip club, centre de recreere care s  transpun  în practic  oferta 

de servicii culturale de la nivelul institu iei. 

Pachetul 6 

O.G.6. Reintegrare cu mediul socio-economic local i regional 

Activități la nivelul Facultății de tiințe ale Educației, tiințe Sociale i Psihologie 

 

 Colaborarea mai activ  cu Inspectoratele colare Jude ene i cu Casele Corpului 

Didactic iprin prisma faptului c  Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i 

Psihologieeste centru de echivalare a  competenţelor profesionale dobândite formal, 

nonformal sau informal de c tre cadrele didactice care ocup  funcţii de 

educatori/educatoare, institutori/institutoare, înv ţ tori/înv ţ toare, în vederea ocup rii 

funcţiei didactice de profesor pentru înv ţ mântul preşcolar, profesor pentru 

înv ţ mântul primar; 

 Men inerea bunelor colabor ri cu institu iile din mediul preuniversitar pentru 

derularea în condi ii de profesionalism a activit ilor comune cu profesorii din 

înv mântul preuniversitar (de ex: inspec iile speciale la activit ile cadrelor didactice 

aflate în programul de acordare a gradului didactic I); 
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 Colaborarea cu Bibliotecile Jude ene, Institu iile prefectului, Prim rii prin încheierea 

protocoalelor de colaborare pentru  efectuarea practicii de specialitate de c tre studen ii 

de la Asisten  Managerial  i Secretariat; 

 Continuarea i intensificarea colabor rii cu centrele de asisten  social , cu 

institu iile mass-media, spitale i clinici pentru efecturea practicii de specialitate de c tre 

studen ii de la Asisten  Social , Jurnalism i Psihologie;  

 Participarea cadrelor didactice din cadrul FSESSP la emisiuni radio sau televizate în 

care s  promoveze oferta educa ional  a facult ii i s  abordezeteme cu caracter 

educa ional i social cu impact asupra tinerilor i a publicului larg; 

 Promovarea brand-ului UPIT în toate mediile în care cadrele didactice din 

Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie desf oar  diferite 

activit i: unit i de înv mânt superior i preuniversitar, agen ii de evaluare a calit ii, 

institu ii de cultur , intitu ii mass-media i în alte organiza ii din societatea civil . 


