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În fundamentarea strategiei privind perfecţionarea cadrelor didactice din
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept s-a pornit de la analiza rolurilor specifice ale
personalului didactic universitar:
 Roluri didactice/ educaţionale;
 Roluri de cercetător;
 Roluri relaţionale;
 Roluri privind dezvoltarea personală şi instituţională.
Competenţele didactice ale personalului didactic universitar trebuie să se
dezvolte în următoarele direcţii:





Proiectarea şi planificarea activităţii didactice; produse curriculare:
Fişa disciplinei;
Curs universitar tipărit/în format electronic;
Suporturi de studii pentru: seminarii, laboratoare, etc.







Procese didactice / practica predării-învăţării
Elaborarea şi comunicare obiectivelor, a intenţiilor cursului/ seminarului;
Prezentarea şi dezbaterea conţinutului disciplinei;
Strategii de instruire centrate pe student;
Structura şi organizarea activităţii didactice.








Practica evaluării
Sistemul de evaluare preconizat;
Metodele şi instrumente de evaluare utilizate;
Deontologia evaluării;
Valorificarea rezultatelor evaluării, în îmbunătăţirea activităţilor didactice;
Participarea la organizarea şi la desfăşurarea examenelor de studii finale.

 Perfecţionarea/ inovarea profesionalizării studenţilor
 Optimizarea planurilor de învăţământ existente / componente, structuri de
organizare şi evaluare, noi discipline etc.);
 Introducerea unor noi domenii sau structuri de formare/ perfecţionare;

 Promovarea inovaţiilor în domeniul metodologiei
şi
tehnologiei profesionalizării;
 Organizarea şi coordonarea programelor de studii de licenţă şi masterat.
Competenţele de cercetare ale personalului didactic universitar trebuie să se
dezvolte în următoarele direcţii:
Rezultatele cercetării ştiinţifice
 Realizarea unor produse de cercetare ştiinţifică al căror nivel calitativ să
permită instituţiei de învăţământ superior să răspundă cerinţelor actuale şi
să devină reprezentativă la nivel naţional şi internaţional;
 Susţinerea editării și promovarea revistelor facultății;
 Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la
conferinţe/simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 Sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor prin coordonarea
lucrărilor prezentate de aceştia în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice
studenţeşti şi îndrumarea şi participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice
studenţeşti
 Implicarea în activităţile centrelor de cercetare
 Participarea la competiţiile naţionale şi internaţionale şi obţinerea de
granturi/contracte de cercetare ştiinţifică;
 Reprezentări în organizaţii naţionale şi internaţionale;
Competenţele relaţionale ale personalului didactic universitar trebuie să se
dezvolte în următoarele direcţii:
 Comportament relaţional
 Relaţii de comunicare interpersonale şi de grup.






Comportament funcţional / cunoaştere şi consiliere
Cunoaşterea şi consilierea studenţilor;
Îndrumarea lucrărilor de diplomă şi a dizertaţiilor de masterat;
Sprijinirea şi participarea la activităţile comunităţii studenţeşti;
Desfăşurarea de activităţi de tutorat.

Competenţele de dezvoltare personala şi instituţionala ale personalului
didactic universitar trebuie să se dezvolte în următoarele direcţii:
 Participarea la dezvoltarea instituţională
 Implicarea în viaţa academică şi administrativă a instituţiei de învăţământ
superior;
 Contribuţii la elaborarea şi la implementarea politicilor şi a strategiilor de
dezvoltare a instituţiei de învăţământ superior;
 Participarea la activităţi profesional-administrative: admitere, examene,
târguri educaţionale etc.;

 Promovarea imaginii şi a expertizei profesionale a
în mass-media şi în alte instituţii şi organizaţii;
 Dezvoltarea de relaţii de parteneriat inter-instituţional.

instituţiei,

 Participarea la dezvoltarea personală
 Participarea la stagii de formare pe domeniile academice / ştiinţifice dar şi
psihopedagogice în instituţia de învăţământ sau în afara acesteia;
 Implicarea în activităţi specifice de dezvoltare profesională a personalului
didactic în calitate de propunător, formator etc.
În vederea dezvoltării acestor direcţii, obiectivele specifice ale Facultatea de
Ştiinţe Economice și Drept sunt:
A. Organizarea unor activităţi de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pe
plan intern:
 workshop-uri pe tema metodologiei cercetării ştiinţifice;
 întâlniri de lucru pe tema învăţării centrate pe student;
 stagii de formare pe domeniul ICT aplicate învăţământului superior derulate
cu sprijinul specialiştilor în informatică (cadre didactice ale Facultăţii);
 programe de formare continuă centrate pe dezvoltarea competenţelor
psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare;
 studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă în domeniul metodologiei cercetării ştiinţifice.
B. Facilitarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin mobilităţi externe:
 stagii de documentare şi formare în alte instituţii de învăţământ superior din
ţară şi din străinatate;
 aplicaţii pentru proiecte europene şi internaţionale cu specific în domeniul
mobilităţii cadrelor didactice.

Prezenta strategie a fost analizată şi aprobată în şedinţa Consiliului FSED din data de
12.06.2017.
Decan,
prof. univ. dr. Chelaru Eugen

