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PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTĂŢII DE PEDAGOGIE PENTRU
ANUL DE STUDII 2019-2020

Nr.d/o ORDINEA DE ZI RESPONSABIL

Şedinţa nr. 1 din 27.09.2019

4.

5.

1. Priorităţile anului de studii 2019-2020;
2. Aprobarea modificărilor în componenţa Consiliului Facultăţii Pedagogie 

pentru anul universitar 2019-2020;
3. Aprobarea planului de activitate a Consiliului Facultăţii pe anul de studii 

2019-2020.
Aprobarea planurilor anuale de activitate a echipelor de Calitate a 
catedrelor şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii pentru anul de 
studii 2019- 2020.
Aprobarea Planurilor individuale ale membrilor catedrelor din cadrul 
Facultăţii Pedagogi şi aprobarea planurilor operaţionale ale cercetărilor 
ştiinţifice ale catedrelor din cadrul Facultăţii pentru anul de studii 2019- 
2020.

<8- ,

Acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a 
studenţilor Facultăţii Pedagogie: racordarea la cerinţele pieţii muncii;

a) Practica pedagogică anul III, specialitatea Educaţie fizică;
b) Practica pedagogică anul IV, specialitatea Educaţie

Fizică/Psihopedagogie;
c) Practica tehnologică, anul III, specialitate Servicii Hoteliere,

Turism şi Agrement;
d) Practica tehnologică, anul III, specialitatea Fitness şi programe de

recreare.
7. Monitorizarea reuşitei academice după sesiunea de vară, anul de studii 

2018-2019: Ciclul I, Ciclul II, licenţă.
8. Diverse

6.

Decanul facultăţii 
Decanul facultăţii

Prodecanul facultăţii 

Decanul facultăţii

Şefii de catedre

Responsabili de 
practică din cadrul 
catedrelor

Decanul facultăţii

Şedinţa nr.2 25.10.2019

1. Analiza şi aprobarea curriculelor disciplinare pentru anul de studii 2019- 
2020 la specialităţile:Educaţie Fizică, Educaţie Fizică/Psihopedagogie, 
Fitness şi programe de recreare, Servicii hoteliere, turism şi agrement;

2. Analiza rezultatelor sesiunii repetate şi promovarea în următorul an de 
studii;

3. învăţământul cu frecvenţă redusă: probleme şi perspective;
4. Totalurile stagiilor de practică: analiza rezultatelor academice;

analiza chestionarelor de evaluare a stagiilor de practică de către studenţii 
stagiari şi unităţile-bază. Masuri de îmbunătăţire a stagiilor de practică.

5. Stabilirea şi aprobarea în baza reuşitei şi activismului a celei mai bune 
grupe academice de la Facultatea Pedagogie.

6. Cu privire la organizarea manifestaţiilor referitoare la săptămâna 
tineretului studios.

7. Diverse.

Şefii de catedre
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Şedinţa nr.3 29.11.2019

1. Analiza rezultatelor evaluărilor curente şi a gradului de pregătire a 
studenţilor şi masteranzilor pentru sesiunea de iarnă.

2. Aprobarea orarului de susţinere a sesiunii de iarnă (zi,fr.redusă) şi formelor 
de evaluare semestrială a studenţilor.

3. Bilanţul activităţii ştiinţifice şi de inovare a personalului academic al 
Facultăţii în anul de studii 2018-2019.

4. Analiza activităţii comisiei şi echipelor de calitate ale catedrelor din cadrul 
Facultăţii. *

5. Diverse

Decanul facultăţii

Prodecanul
facultăţii

Şedinţa nr. 4 31.01.2020

1. Sesiunea de iarnă: rezultate cantitative şi calitative;
2. Informaţia cu privire la elaborarea tezelor de licenţă ale studenţilor 

absolvenţi şi susţinerea anticipată în cadrul catedrelor;
3. Organizarea sesiuni repetate pentru studenţii restanţierii ai Facultăţii 

Pedagogie.
4. Diverse . *

Decanul Facultăţii 
Şefii de catedre

Şedinţa nr. 5 29.02.2020

1. Despre frecvenţa şi reuşita studenţilor Facultăţii Pedagogie: Ciclul I (zi, 
fr.redusă), Ciclul II (masterat);

2. Aprobarea componenţei comisiilor pentru examenul de licenţă şi comisiilor 
de evaluare a tezelor de maşter pentru absolvenţii anului de studii 2019- 
2020.,

3. Activitatea ştiinţifică studenţească: organizare şi perspective;
4. Diverse .

Decanul facultăţii 

Şefii de catedre

Şedinţa nr. 6 28.03.2020

1. Monitorizarea desfăşurării lecţiilor practice /seminare, lucrului individual 
organizat în cadrul Programelor de studii de la Facultatea Pedagogie.

2. Propuneri, campanii de promovare a Universităţii/Facultăţii pentru Ziua 
Uşilor deschise, ediţia a Vl-a.

3. Aprobarea subiectelor de evaluare finală (semestrială şi licenţă) în cadrul 
catedrelor care asigură realizarea programelor de studi la Facultatea 
Pedagogie.

4. Evaluarea academică: modalităţi şi impact.
5. Admiterea studenţilor absolvenţi spre susţinerea Examenului de Licenţă.
6. Diverse.

Şefii de catedre 

Şefii de catedre

Şefii de catedre

Şedinţa nr. 7 25.05.2020

1. Bilanţul sesiunii de examinare: Ciclul I (zi, fr.redusă), Ciclul II, procentul 
reuşitei pe grupe/ani de studii a studenţilor Facultăţii Pedagogie.

2. Aprobarea raporturilor de activitate a catedrelor din cadrul Decanatului 
Pedagogie.

3. Aprobarea raporturilor de activitate a echipelor de asigurare a calităţii din 
cadrul Catedrelor din cadrul Decanatului Pedagogie.

4. Aprobarea raportului comisiei de asigurare a calităţii în cadrul Facultăţii

Decanul facultăţii

Şefii de catedre 

Şefii de catedre



Pedagogie pentru anul de studii 2019 - 2020 .
5. Analiza rezultatelor chestionărilor de evaluare a cadrelor didactice şi de 

evaluare a satisfacţii studenţilor Facultăţii Pedagogie.
6. Aprobarea rezultatelor preventive a concursului de ocupare a locurilor 

bugetare a studenţilor Facultăţii Pedagogie.
7. Aprobarea raportului de activitate a Facultăţii Pedagogie.

8. Diverse.

Decanul facultăţii

Prodecanul 
facultăţii 
Decanul facultăţii

Decanul facultăţii


