PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
Catedrei Protecţie, Pază şi Securitate
pentru anul de învăţământ 2017 / 2018

Sarcinile principale pe anul de studii 2017-2018
Catedra PPS reprezintă o subdiviziune structurală de bază a Facultăţii Pază, Protecţie şi Securitate
din cadrul USEFS. Catedra funcţionează în baza prevederilor Codului Educaţiei din 17.07.2014, a
regulamentului şi deciziilor conducerii USEFS. Catedra în activitatea sa zilnică se află în raport de
subordonare managerială faţă de administraţia USEFS. Catedra planifică, organizează şi realizează
activitatea didactico-ştiinţifico, instructiv-metodică şi educativă. Catedra este condusă de către şeful de
catedră.
Catedra are următoarele atribuţii:
-

proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;

-

organizarea cercetărilor ştiinţifice;

-

evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;

-

asigurarea metodică a procesului didactic;

-

asigurarea calităţii studiilor;

-

asigurarea activităţilor educative cu studenţii.
Catedra are drept scop instruirea studenţilor la nivelul exigenţilor naţionale şi europene; formarea

unor specialişti care posedă cunoştinţe vaste în domeniul pază, protecţie şi securitate, cu abilităţi de
soluţionare a celor mai complexe probleme, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar
de cunoştinţe pentru o aplicare eficientă a lor în practică.

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2017-2018
Obiectiv - cadru: Un învăţămînt de calitate prin modernizarea multiaspectuală şi consecventă a
procesului educaţional


Dezvoltarea personalităţii studenţilor, a capacităţilor şi a aptitudinilor lor spirituale la nivelul
potenţialului lor maxim;



Formarea personalităţii creative care se poate adapta la condiţiile de modernizare ale vieţii.

Obiectivele organizatorice :


Elaborarea planului de lucru al Catedrei PPS şi aprobarea planurilor individuale ale corpului

didactic.


Actualizarea şi elaborarea Curriculumelor, în raport cu modificările legislative.



Asigurarea procesului didactic cu mijloace tehnice de instruire, cu materiale didactice şi literatură

de specialitate.


Organizarea şi monitorizarea stagiilor de practică. Selectarea organizaţiilor şi instituţiilor de bază,

încheierea contractelor cu conducătorii acestora, selectarea conducătorilor stagiilor de practică.


Organizarea susţinerii tezelor anuale, tezelor de licenţa şi a examenelor.

Obiectivele instructiv-didactice:


Planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.



Elaborarea materialelor metodico-didactice : prelegerilor, cursurilor de lecţii, culegeri de speţe,

scheme, tabele.


Efectuarea evaluării activităţilor didactice şi metodice.



Instruirea şi dezvoltarea spiritului critic şi de iniţiativă, formarea înaltelor calităţi umane, a unui

sistem liber de gîndire şi de valori la viitorii specialişti.


Îmbunătăţirea calităţii lecţiilor din punct de vedere metodico-ştiinţific.



Promovarea valorilor naţionale şi general-umane în cadrul procesului instructiv-educativ.

Obiectivele ştiintifice:


Efectuarea cercetărilor ştiinţifice după planurile individuale şi cele ale catedrei.



Participarea la elaborarea actelor normative şi instructive, precum şi a conceptelor, programelor şi

altor documente importante.


Participarea, cu comunicări ştiintifice, la lucrările conferinţelor.



Orientarea profesională a studenţilor spre activitatea de cercetare- inovare.



Evaluarea activităţilor ştiinţifice.



Organizarea diferitor măsuri educaţionale cu scopul de a lărgi orizontul de cunoştinţe şi

comportamentul studenţilor.
În acelaşi timp, ne propunem să elaborăm raportul de autoevaluare şi acreditare a specialităţilor:


Servicii de securitate a proprietăţii (SSP)



Securitate civilă şi ordine publică (SCOP)



Servicii antiincendii (SA)

Organizarea procesului instructiv-educativ conform disciplinelor
Procesul instructiv-metodic al catedrei se realizează prin planificarea procesului instructiv, organizarea
justă a cursurilor, seminarelor speciale, lucrărilor practice ale studenţilor, cursurilor facultative, lucrărilor
de curs, examenelor de curs şi de stat, lucrărilor de laborator. Organizarea lucrului independent al
studenţilor. Introducerea noilor metode, forme şi mijloace de instruire.

Nr.
d/o

Forme de lucru

Termen

Responsabil

Septembrie

Şef catedră Andrei Nastas

Elaborarea şi aprobarea
planului de activitate al

1.

Catedrei PPS
(2017- 2018)
Amenajarea, pregătirea

2.

cabinetului metodic al
catedrei
Repartizarea obligaţiilor de

3.

serviciu a cadrelor didactice
Întocmirea orarului

4.

consultaţiilor

Septembrieoctombrie

Membrii catedrei- Bredinschii Anatol ,
Malai Lucia, Antosciuc Irina

Septembrie

Şef catedră Andrei Nastas

Septembrie

Şef catedră Nastas Andrei

Septembrie

Şef catedră Andrei Nastas

Aprobarea planurilor
5.

individuale ale profesorilor
catedrei
Discutarea şi aprobarea
6.

tematicei tezelor de licenţă şi

Martie

Membrii catedrei PPS

Septembrie

Membrii catedrei PPS

master
Elaborarea curiculelor la
7.

disciplinele noi (SA) şi
aprobarea acestora
Pregătirea, revizuirea,

8.

suporturilor de curs la
disciplinele predate

9

Pe parcursul
anului

Organizarea orelor deschise prin Conform orarului
folosirea a tehnicii şi a

Membrii catedrei

stabilit

Membrii Catedrei PPS

metodelor moderne
10.

Interasistenţe la lecţii cu
discuţii şi analize ulterioare în
vederea schimbului de

Pe parcursul
anului de studii

Membrii catedrei PPS

experienţă
Efectuarea unei analize a
rezultatelor însuşitei
12.

studenţilor. Identificarea
cauzelor eşecului şi

Semestrial

Membrii Catedrei PPS

soluţionarea problemelor
apărute
Organizarea, desfăşurarea şi
13.

evaluarea lucrului individual
al studenţilor

Pe parcursul
anului de studii

Membrii catedrei PPS

Organizarea, desfăşurarea
14.

conferinţei ştiinţifice a

Martie

Membrii catedrei PPS

studenţilor şi masteranzilor

15.

Organizarea şi desfăşurarea

Decembrie

sesiunilor şi a examenelor de

mai-iunie

licenţă

2017-2018

Evaluarea organizării stagiilor
16.

de practică şi întocmirea
rapoartelor cu privire la
efectuarea practicii

17.

Analiza rezultatelor însuşitei
studenţilor

Membrii catedrei PPS

Conform
planului de

Membrii catedrei PPS

studii

Semestrial

Membrii catedrei PPS

Permanent

Membrii catedrei PPS

Permanent

Membrii catedrei PPS

Permanent

Membrii catedrei

Iunie 2018

Şeful catedrei

Promovarea formelor
18.

moderne de predare şi
evaluare a cunoştinţelor
Mediatizarea bunelor practici

19.

in formarea culturii civice a
studenţilor
Eficientizarea procesului

20.

educaţional prin utilizarea
tehnologiilor didactice
inovative

21.

Întocmirea raportului anual de

activitate al catedrei
Perfecţionarea testelor de
22.

evaluare curentă şi sumativă

Decembrie-

la disciplinele de specialitate,

aprilie

Membrii catedrei

conform planului de studii
Analiza şi monitorizarea
procesului instructiv-didactic
23.

la Catedra PPS prin prisma
calităţii şi respectării

Permanent pe
parcursul
Şef catedră Andrei Nastas

anului de
studiu

standardelor procesului de la
Bologna

Permanent pe

24.

Administrarea paginei
catedrei PPS

parcursul
anului de

Bredinschi A.

studiu

Lucrul cu cadrele didactice la catedră
Ridicarea calificării: cursuri de ridicare a calificării, participarea la lucrările seminarelor metodice, la
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, lucrul individual etc.

Nr.

Ce se prevede

d/o
1.

2.
3.

Desfăşurarea seminarelor metodice
cu colaboratorii catedrei.
Întrunirile metodice cu colaboratorii
catedrei.
Desfăşurarea şedinţelor catedrei.

Responsabili
Şeful catedrei

didactice şi organizarea cursurilor de

Pe parcursul anului de studii

Şeful catedrei

Pe parcursul anului de studii

Şeful catedrei

Conform planului de studii

Formarea continuă a cadrelor
4.

Termenul

Şeful catedrei

Pe parcursul anului de studii

perfecţionare.
Analiza rapoartelor de autoevaluare
5.

a lectorilor care participă la
concursul de ocupare a funcţiei

6.

Familiarizarea cu noutăţile editoriale

Şeful catedrei şi
administraţia

Pe parcursul anului de studii

USEFS
Membrii catedrei

Pe parcursul anului de studii

şi ştiinţifice.
7.

8.

PPS

Posibilităţi de utilizare a platformei

Pe parcursul anului de studii

MOODLE în procesul de instruire
Susţinerea concursului pentru

Membrii Catedrei

ocuparea funcţiei de lector

PPS

Pe parcursul anului de studii

Participarea membrilor catedrei la
9.

10.

conferinţele şi seminarele din
cadrul USEFS şi în afara ei

PPS

Participarea profesorilor la activităţi
mediatizate .
Participarea membrilor catedrei la

11.

Membrii Catedrei

activităţi cu caracter instructiv
educativ .

Şef catedră PPS

Membrii Catedrei
PPS
Membrii Catedrei
PPS

__________________

Pe parcursul anului de studii

Pe parcursul anului de studii

Pe parcursul anului de studii

Nastas A.

